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காணிக்ைக

உய ரானதமிழுக்கும்,

உய ர் தந்த தாய்க்கும்..
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ெமாழிெபயர்ப்பாளர் உைர

தமிழ் ஓர் உயர் தனி ெசம்ெமாழியாக இருப்பது மட்டும் ேபாதாது.

அறவயல் ெமாழியாகவும் இருத்தல் ேவண்டும். அறவயல், இலக்கயம்,

கைல, ெபாருளாதாரம் என அைனத்து அறவும் தமிழ் ெமாழிக்கு ெகாண்டு

வருதல் ேவண்டும். அவ்வைகயல் “ப ற நாட்டு நல்லறஞர் சாத்த ரங்கள்

தமிழ் ெமாழியல் ெபயர்த்தல் ேவண்டும்” எனும் பாரத யன் வார்த்ைதக்கு

இணங்கஅறவயல்,அண்டவயல்கருத்துகள்அடங்கயஇந்நூல்தமிழாக்கம்

ெசய்யப்பட்டு உங்கள் ைககளில் தவழ்க றது. முடிந்தளவு புரிந்துக்

ெகாள்ள கூடிய இயல்பு தமிழிலும், ச ல வார்த்ைதகைள புரிதலுக்காக

ஆங்கலத்தலுேமகூட எழுதயுள்ேளன்.

அறவயல் கைலச்ெசாற்கள் பால் அத க பரிட்சயம்

இல்லாதவர்கள் முதலில் பன்னிைணப்பாகக் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள

அருஞ்ெசாற்ெபாருைளயும் கைலச்ெசாற்கைளயும் வாச த்து வடுவது

நூலின் உள்ளார்ந்த கருத்துகைள படித்து புரிந்துக் ெகாள்ள துைண

புரியும். இந்நூலானது ஸ்டீபன் ஹாப்பங் ஆற்றய 7ெசாற்ெபாழிவுகளின்

ெதாகுப்பாக உள்ளது. வாசகர்கள் தமிழில் அறவயல் பயன்று மகழ்ச்ச யுற

ேவண்டுெமன ேவண்டுக ேறன். நாைக மாவட்டம், ெபரியதும்பூர் எனும்

ச ற்றூரில் ப றந்து இளங்கைல கட்டடப் ெபாறயயல் முடித்த நான் தமிழ்

மீதும் அறவயலின் மீதும் உள்ள ஈடுபாட்டின் காரணமாக இந்நூைல

ெமாழிெபயர்த்துள்ேளன்.

எனது முதல் நூலான இதன் உள்ளடக்கத்தல் உள்ள ெமாழிெபயர்ப்பு

குைறபாடுகள் இருப்பன் அைவ என் ேபாதாைமேய.. என்ைன

ேமம்படுத்த க்ெகாள்ள நூலின் நைற குைறைய கருத்தாக என்

மின்னஞ்சலுக்குஅனுப்பவும்.

இந்நூல் உருவாக காரணமாக அைமந்த அைனத்து

நல்லுள்ளங்களுக்கும், பத ப்பகத்தாருக்கும், இந்நூல் உருவாக எனக்கு

ஊக்கமளித்த என் தந்ைதயாருக்கும், தனது கடினமான பணிச்சுைமகளுக்கு
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இைடேயயும் நூைல முழுைமயாக வாச த்துவ ட்டு அணிந்துைர நல்கய

ஐயா கவத்தலகம்.ெவற்ற ப்ேபெராளி அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த

நன்றகைளெதரிவ த்துக்ெகாள்க ேறன்..

ேதாழைமயுடன்,

கபலன்ேவதெரத்தனம்.B.E

E-mail: Kabilanvedharethinam96@gmail.com
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அணிந்துைர

அன்ைனத்தமிழுக்ேகார்அறவயல்ெகாைட!

முன்னதாகேவ ெசால்லிவடுக ேறன்… இது ஸ்டீபன்

ஹாக்கங் கருந்துைளக் ேகாட்பாட்ைட முன்ைவத்து ந கழ்த்தய ஏழு

உைரகளுக்கான அணிந்துைர அன்று. அந்த உைரகளுக்கு

அணிந்துைர தருமளவு அறவயலில் கைரகண்டவன் இல்ைல நான்.

மாறாக அன்புத்தம்ப கபலன் ேவதெரத்தனம் ஹாக்கங்கன்

உைரத்ெதாகுப்ைபத் தமிழின் ைகப்பற்ற நடக்க ைவத்தருக்கும்

ெமாழிெபயர்ப்புத் த றன்பற்றயேதஇது!

ஹாக்கங்ைக அறவயல் உலகன் அத சயப் ப றவ என்று

ெசால்வைத வ ட மாந்தப் ப றவெயடுத்த மாஅறவுக்ேகாளம் அவர் என்பேத

சரியாக இருக்கும். தன் உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் ஒவ்ெவான்றாகச்

ெசயலிழந்து ெகாண்ேட வந்தேபாதும் அவற்றலிருந்து மீண்டல்ல….

அவற்றன் ெகாடுந்தாக்குதல்கைள எல்லாம் சுமந்தபடி, பழுதைடயாத் தன்

மூைளைய அறவாயுதமாக்க க் ெகாண்ட ஆற்றல் அறவன் ஸ்டீவன்

ஹாக்கங். கணினியூடாக ேபச்சுத் ெதாடர்பு ெகாண்டு, இருந்த இடத்தல்

இருந்து ெகாண்ேட அண்டப்ெபருெவளிைய, அதன் எண்ணிறந்த

கருந்துைள ஆய்ந்துெசான்ன அறவுஎந்த ரன்அவர்.

இந்த ெமாழிெபயர்ப்பு நூலில் வீழும் அருவேபால் ஏழு

ெசாற்ெபாழிவுகள்…. ெபருெவடிப்பு முதல் கருந்துைளவைரயான

“அண்டத்தன் வரலாறு பற்றய வரலாறாக” இடம் ெபற்றுள்ளன.

இந்த உைரகளின் அடர்த்தைய இளம் அறவயல், முது

அறவயல் படித்தவர்களால்கூட அப்படிேய உள்வாங்க க்ெகாள்ள

இயலாது. உய ரியல், ேவதயல், அணுவயல் வஞ்ஞானிகளாலும் இந்த

உைரகைள முழுதாகச் ெசரித்துவ ட முடியாது. இயற்பயல், வானியல்

ேபான்றவற்ேறாடு ெநருக்கமான ெதாடர்புள்ளவர்கேள இந்த

உைரகள் நறுவக்காட்டும் கருந்துைளகள் பற்றய உண்ைமகைளக்
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காணமுடியும்.

தம்ப கபலன் ேவதெரத்தனம் ஆங்கலக் கவைத, புதனம்,

சறுகைத, நாடகம், கட்டுைர என்று இலக்கய வடிவங்களில் ஒன்ைறத்

தன் ெமாழிெபயர்ப்பு வருப்பாகத் ேதர்ந்ெதடுக்காமல், ஓர் அறவயல்

உைரப்ெபாழிைவ…. அதுவும் ச க்கல்கள் மிகுந்த ஹாக்கங்கன்

கருந்துைளப் பற்றய ஆய்வுச் ெசாற்ெபாழிவுகைளத் தமிழில்

ெமாழிெபயர்த்துத்தர முன்வந்தருக்க றார். அவரின் அந்த

அறவுத்துணிச்சைல, அக எழுச்சையப் பாராட்டி மக ழ்க ேறன்.

இந்த ெமாழிெபயர்ப்பு நூலானது தம்ப கபலன் ேவதெரத்தனம்

அன்ைனத் தமிழுக்குத் தந்தருக்கும் அறவயல் ெபருங்ெகாைடயாகும்.

அண்டம் பற்றய, கருந்துைள ெதாடர்பான ஸ்டீவன் ஹாக்கங்கன் ஏழு

உைரகைள அழகய தமிழில், மிக எளிய ெமாழிநைடயல், ஒரு

ெமாழிெபயர்ப்ைபப் படிக்க ேறாம் என்ற எண்ணேம ஏற்படாத

வண்ணம் தந்தருக்க றார். வ யக்கத்தக்க ஒரு ெமாழிநைட

அவரிடம் வசப்பட்டுள்ளைதக் காண்க ேறன். அறவயல் சார்ந்த ஆங்கலக்

கைலச்ெசாற்களுக்ெகல்லாம் இவர் பயன்படுத்தயுள்ள தமிழ்ச்ெசாற்கள்

எத ர்கால அறவயல் தமிழ் ெமாழிெபயர்ப்பாளர்களுக்கு ஆரம்பப்

பாடங்களாகஅைமயும் என்பதல்எள்ளளவும்ஐயமில்ைல.

ேநாக்காய்வு, ெநாதுமம், ஒளிமம், நீர்மம்,

ெசம்ெபயர்ச்ச , ஏவூர்த , மாயீர்ப்பு, ஓர்ைமப்புள்ளி ெவண்குறுமீன்,

சுழியம், ஒளிக்கூம்பு, குளிர்வண்மீன், ந கழ்தகவு, ேநர்தகவு,

மாறலி, முட்டு மின்மச்சுற்று ெபாடிமங்கள், பைசயங்கள்

என்றும் இன்னும் நூறு நூறாகவும் ெசால்லாக்கங்கள் இந்நூலில்

ைகயாளப்பட்டுள்ளன. கடேலாடி, நாேடாடி என்பதுேபால் இவர்

பயன்படுத்தயுள்ள “வண்ேணாடி” என்ற ெசால்லுக்காக ெமாழிஞாயறு

ேதவேநயப் பாவாணர் இன்றருந்தால் தம்ப கபலைனக் கட்டித்தழுவ உச்ச

முகர்ந்தருப்பார்.

ெமாழிெபயர்ப்பு என்பது மூலத்ைதச் ெசால்லுக்குச் ெசால்

ெபயர்த்துத் தரும் பணியன்று. அது மூலெமாழியன் பண்பாட்டு, சமூகப்
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பயனீட்டுக் கூறுகைள உள்வாங்க , ெபயர்க்கப்படும் ெமாழியன் சமூகக்

கலாச்சாரத்துடன்ெபாருந்தச் ெசய்யும்ெபாறுப்பானபணியாகும்.

உமர்கயாம்  வரிகைள 

”கலசம் நைறயமதுவுண்டு 

ைகயல்கம்பன்கவயுண்டு”

• என்று கவெமாழியாக்கம் ெசய்தருப்பார் கவமணி ேதச க

வ நாயகம். மூலத்தல் கம்பன்இல்ைல; ப ரத மட்டுேமஉண்டு. ஆனால்

ெபயர்ப்பல் கம்பைனக் குடிேயற ைவத்தருப்பார் கவமணி. இதுதான்

ெசம்ைமமிகு ெமாழிெபயர்ப்புக்கு இலக்கணம். இந்த இலக்கணத்ைத

இம்மியும் மீறாமல் தம்ப கபலன்கைடப்ப டித்தருக்க றார்இந்தநூலில்.

இந்த அணுகுமுைறயல் ‘அ’ என்ற இடத்தலிருந்து ‘ஆ’ என்ற

இடத்த ற்குச்ெசல்லும்!” இப்படிப்பட்ட ெமாழிெபயர்ப்பு தான் நூலுடன்நம்ைம

அணுக்கமாகப் பைணக்கன்றது. உண்ைமயல் ஹாக்கங் உைரயல், ‘ஏ’

யலிருந்து ‘ப ’ க்கு என்றுதான் இருந்தருக்கும். ஆனால் ெபயர்ப்பு

ெமாழியான தமிழின் அகரவரிைசயலிருந்து “அ-ஆ” என்று இயல்பாகத்

தந்தருக்க றார் ெமாழிெபயர்ப்பாச ரியர்.

இவ்வளவுக்கும் தம்ப கபலன் ேவதெரத்தனம் ஒரு

ெமாழிய யல் அறஞர், ஆய்வாளர் இல்ைல. கடேலார மாவட்டமான

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தல், ெபரியதும்பூர் என்னும் சன்னஞ்சறு

ஊரில், ஓர் எளிய வவசாயக் குடும்பத்தல் ப றந்தவர். இவருைடய

தந்ைதயார் ஓர் ஆச ரியர். தம்ப கபலன் இளங்கைலப்

கட்டடப் ெபாறயாளர் முடித்துவ ட்டு இலண்டனில் தனியார்

நறுவனத்தல் பணிபுரிக றார். இந்தப் பன்னணியலிருந்து

வந்தவர் தந்தருக்கும் இந்த ெமாழிெபயர்ப்பு நூல் (அைனத்தற்குமான

ேகாட்பாடு) தம்ப கபலைன ேவறு தளத்த ற்கு, புத ய உயரத்துக்குக்

ெகாண்டுெசல்லும் என்பதுஉறுத .

இந்த ெமாழிெபயர்ப்பு நூலில்…. ஸ்டீவன் ஹாக்கங்கன்

குவாண்டம், இயங்கயல் ஈர்ப்புக் ேகாட்பாடு, கருந்துைள என்பது
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கறுப்புப்பூச்சு ெகாண்டதல்ல, அண்டத்த ற்கு ஒரு ெதாடக்கம்

உண்டு, பனிக்கட்டியாக உைறயாமேலேய தண்ணீைர 0� க்கு ெகாண்டு

ெசல்லலாம் ேபான்ற பல அறவயல் ெசய்த களுடன், இன்ைறய

அண்டெவளி கருத்துகள் ெதாடர்பான ஆய்வுகள் எல்லாமும் அறவயல்

ஆர்வலர்களுக்கானைவ. இவற்றுக்கும் அப்பால் நைறய வரலாற்றுச்

சுவடுகைளயும், ஹாக்கங்கன் பண்பு நலன்கைளயும் இந்நூல் நமக்குக்

கற்றுத்தருகறது.

ஹாக்கங் அண்டெவளி, கருந்துைள பற்றய ஆய்வுக்குத் தன்ைன

மட்டுேம ெசாந்தெமன்று நறுவ முயலாமல், தனக்கு முன்ேனாடிகளான

அரிஸ்டாட்டில், தாலமி, கலிலிேயா ஐன்ஸ்டீன், நயூட்டன் ேபான்ற பலைர

நைனவுகூர்கறார். ேமலும் தன்னுைடய வழிகாட்டிகள், தன்னுடன்

இைணந்து ஆய்வல் பங்ேகற்றவர்கைள மட்டுமல்ல, தன் மாணவர்

மாணவயரின் பங்களிப்ைபெயல்லாம் ஒருவர் வ டாமல் ஆண்டுவாரியாக

முன்ைவத்துள்ளார்… ெசாற்ெபாழிவு ெநடுக .

அவற்றல் நம் இந்தயரான சுப்ப ரமணியன் சந்த ரேசகர் குற த்தும்,

அவருைடயஆசாேனஅவருைடயஆய்ைவஎத ர்த்ததுபற்றயும், “சந்த ரேசகர்

வைரயைற” ச றப்பு மற்றும், சந்த ரேசகர் ேநாபல் பரிசு ெபற்றைதப்

பாராட்டியும் ஹாங்கங் ேபச யருப்பைத இந்த நூல்வழி அற ந்து நாம்

ெபருைமெகாள்ளமுடிகறது.

ஒரு சாதாரண மனிதைனப்ேபால் தன் ேதால்வகள், ஒருவர்

மீது ெகாண்ட ெவறுப்பு ஆகயவற்ைறயும் இந்த உைரகளில் ஹாக்கங்

ஒளிவுமைறவற்றுப் பக ர்ந்து ெகாண்டிருக்கறார். நயூட்டன் தைலயல்

ஆப்பள் வழவல்ைல. அது ெவறும் கைதேய என்றும் புதய தகவல்

தருகறார்.

“பூமி கடவுளால் பைடக்கப்பட்டது” என்ற கத்ேதாலிக்க

மதம் வலியுறுத்துவைத ஏற்காதவர் ஹாங்கங். ஒருமுைற ேராமில்

ேபாப் முன்னிைலயல் நைடெபற்ற மாநாட்டில் ஹாக்கங் இைதப்பதவும்

ெசய்துள்ளார். அதுபற்ற , “நான் சற்றுமுன்பு மாநாட்டில் ந கழ்த்தய

உைரயன் ெபாருள்பற்ற அவருக்கு (ேபாப்பாண்டவருக்கு)த் ெதரியவல்ைல

www.Kaniyam.com 14 FreeTamilEbooks.com



அைனத்தற்குமானேகாட்பாடு தமிழில்:   கப லன்ேவதெரத்தனம்

என்று மகழ்ச்ச யைடந்ேதன்” என்று பதவு ெசய்துள்ளார். ேமலும்

சூரியைன பூமி சுற்றுகறது என்று ெசான்னதற்காக க ற த்தவ மதபீடத்தால்

தண்டிக்கப்பட்ட கலிலிேயா குற த்து “அவேராடு எனக்கு வலுவான ஓர்ைம

உள்ளது. அவர் இறந்து சரியாக 300ஆண்டுகள் கழித்துப் ப றந்தவன் என்ற

ெபாருத்தமும்ஒருகாரணம்!” என்றும்தன்ெபாழிவல் குற ப்ப ட்டுள்ளார்.

“சூரிய குடும்பத்த ற்கு அப்பால் நாம் காலனிகைள அைமத்தால்

மட்டுேம நமது சூரியனின் முடிவுக்குப் பன்னும் மனித சமூகம்

தைழக்க முடியும்!” என்ற எச்சரிக்ைகமணி அடித்துள்ளார் ஹாக்கங்.

ஆனால் அவேர இன்னும் 5000 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு ேமல் இயங்கும்

ஆற்றைலச்சூரியன்ெபற்றுள்ளதுஎன்றஆறுதைலயும்தருகறார்.

ஆக, ஸ்டீவன் ஹாக்கங்கன் ஏழு ெபாழிவுகளின்

தமிழ்ப்ப ழிவான இந்த நூல் எந்த வதமான அறவயல்

கருத்துகைளயும் ெசால்ல தமிழால் முடியும் என்பைத முன்ெமாழிக றது;

ெமய்ப்ப த்தருக்கன்றது!

தமிழ் அறவுலகம் இந்த நூைலயும், நூலாச ரியர் தம்ப

கபலன்ேவதரத்தனத்ைதயும் தைலேமல் தூக்கைவத்துக் ெகாண்டாடும்

என்றஉறுதயுடன் மக ழ்ந்து வாழ்த்துக ேறன்.

வற்றாஅன்புடன்,

கவ த்தலகம்.ெவற்ற ப்ேபெராளி,

துைணப்ெபாதுச்ெசயலாளர்,

உலகத் தமிழ்க்கவஞர் ேபரைவ,

தஞ்சாவூர்.
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அறிமுகம்

இந்த ெதாடர் ெசாற்ெபாழிவல் ெபருெவடிப்பு முதல் கருந்துைளகள்

வைர நாம் எைத அண்டத்தன் வரலாறு என எண்ணுகேறாேமா அைத

சுருக்கமாக வளக்க உள்ேளன். முதல் ெசாற்ெபாழிவல் அண்டத்ைத

பற்றய நம்முைடய கடந்தகால ச த்த ரம் எவ்வாறு இருந்தது என்பைதயும்

அது எவ்வாறு இன்ைறய நைலைய அைடந்தது என்பைதயும் சுருக்கமாக

வளக்கவுள்ேளன். இைத நாம் “அண்டத்தன் வரலாறு” பற்றய வரலாறு

எனலாம்.

இரண்டாவது ெசாற்ெபாழிவல் அண்டம் நைலயானது அல்ல,

வ ரிவைடந்து ெகாண்ேடா அல்லது சுருங்க ெகாண்ேடா இருக்க றது என்ற

முடிவுக்கு நயூட்டன் மற்றும் ஐன்ஸ்டீனுைடய ஈர்ப்பு ேகாட்பாடு நம்ைம

எவ்வாறு இட்டு ெசன்றது என்பைத வளக்க உள்ேளன். இதன் மூலம்

பத்து முதல் இருபது பல்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் நம் அண்டத்தன்

அடர்த்த எல்ைலயற்றதாக இருந்தருக்க ேவண்டும் என அறக ேறாம்.

இதுேவ ெபருெவடிப்பு என்று அைழக்கப்படுக றது. இதுேவ அண்டத்தன்

ெதாடக்கமாகஇருந்தருக்க ேவண்டும்.

மூன்றாவது ெசாற்ெபாழிவல் கருந்துைளகள் பற்ற ேபசவுள்ேளன்.

இக்கருந்துைளகளானது ெபரிய வண்மீன் அல்லது பாரிய அடர்த்த

ெகாண்ட வான்ெபாருட்கள் தன்னுைடய ெசாந்த ஈர்ப்புவைசயனாேலேய

தகர்வுறுவதாகும். ஐன்ஸ்டீனுைடய ெபாது சார்ப யல் ேகாட்பாட்டின்படி

கருந்துைளக்குள் வழும் ஒருவர் என்ெறன்ைறக்கும் மூழ்கடிக்கப்படுவார்.

அதலிருந்து ெவளிேய வரேவ இயலாது. அவர்கைள ெபாறுத்தவைர

வரலாறானது ஓர் ஓர்ைமப்புள்ளியல் முடிவுக்கு வரும். ெபாது சார்ப யல்

ேகாட்பாடு ச றந்த ேகாட்பாடாக இருப்பனும் அது குவாண்டம் இயங்கயலின்

உறுதயன்ைமக் ேகாட்பாட்ைட கணக்கெலடுத்துக்ெகாள்வதல்ைல.

நான்காவது ெசாற்ெபாழிவல், குவாண்டம் இயங்கயல் எப்படி

ஆற்றைல கருந்துைளகளிலிருந்து கசய வடுகறது என வளாக்கவுள்ேளன்.
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கருந்துைளகள்கருப்புபூச்சுெசய்தைத ேபான்றுகருப்பானதுஅல்ல.

ஐந்தாவது ெசாற்ெபாழிவல், குவாண்டம் இயங்கயலின்

கருத்தாக்கங்கைள ெபருெவடிப்பு மற்றும் அண்டத்தன் ெதாடக்கத்ேதாடு

ெபாருத்த பார்க்கவுள்ேளன். இது நம்ைம ெவளி-காலம் வளிம்புகேளா

எல்ைலேயா இல்லாது வைரயறுக்கப்பட்டதாக இருக்குெமன்ற புதய

ச ந்தைனக்கு இட்டுச்ெசல்லும். இது பூமியன் ேமற்பரப்ைப ேபான்று

இருப்பேதாடு ேமலும் சல கூடுதல் பரிமாணங்கைள ெகாண்டதாகவும்

இருக்கும்.

ஆறாவது ெசாற்ெபாழிவல், இயற்பயல் வத கள் கால சமச்சீர்ைம

ெகாண்டிருந்தாலும் கடந்தகாலம் எத ர்காலத்ேதாடு ஏன் ேவறுபடுகறது என

வளக்கவுள்ேளன்.

இறுதயாக, ஏழாவது ெசாற்ெபாழிவல், குவாண்டம் இயங்கயல், ஈர்ப்பு

ேகாட்பாடு, மற்ற அைனத்து இயற்பயல் ெதாடர்புகைளயும் உள்ளடக்கய

ஒரு ஒன்றுபட்ட ேகாட்பாட்ைட உருவாக்க நாம் எவ்வாறு முயல்க ேறாம் என

வளக்கவுள்ேளன். நம்மால் இைத சாத க்க முடிந்தால் நம் அண்டத்ைத

பற்றயும் அதல் நம்முைடய இருப்ைப பற்றயும் இன்னும் ெதளிவாக அற ந்து

ெகாள்ளமுடியும்.
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1. முதல் ெசாற்ெபாழிவு

அண்டத்ைத பற்றிய சிந்தைனகள்

கமு 340 வாக்கல் அரிஸ்டாட்டில் (Aristotle) தன்னுைடய “ெசார்க்கத்தன்

ேமல்” (On the heavens) என்ற நூலில் பூமி தட்ைடயாக இருப்பைத வ ட

உருண்ைடயாக இருக்கேவ வாய்ப்பு உள்ளது என நறுவ இரண்டு சறந்த

வாதங்கைள முன்ைவத்தார். முதலில், அவர் சந்த ர க ரகணத்தன் ேபாது

சூரியனுக்கும் நலவுக்கும் இைடயல் பூமி வருவைத அற ந்தருந்தார்.

அப்ேபாது பூமியன் நழல் நலவன் மீது வட்டமாக வழுவைத கண்டார்.

இது பூமி ேகாளமாக இருந்தால் மட்டுேம சாத்தயம். ஒருேவைள பூமி

தட்ைடயாக இருந்தருந்தால் சூரியன் வட்டின் ைமயத்த ற்கு ேமேல இருக்கும்

ேநரத்தல் க ரகணம் ந கழவல்ைல என்றால், பூமியன் நழலானது நலவல்

நீள்வட்டமாகவழுந்தருக்கும்

இரண்டாவதாக, க ேரக்கர்கள் பயணங்களின் ேபாது துருவ நட்சத்த ரம்

வடக்கலிருந்து பார்ப்பைத வ ட ெதற்கலிருந்து பார்க்கும்ேபாது தாழ்வாக

காட்ச யளிப்பைத கவனித்தனர். எக ப்துக்கும், க ேரக்கத்துக்கும் துருவ

நட்சத்த ரம் மாறுவைத அடிப்பைடயாகக் அரிஸ்டாட்டில் பூமியன் சுற்றளைவ

நானூறு ஆயரம் ஸ்டாடியா என்று கணித்தருந்தார். ஸ்டாடியா என்பதன்

துல்லியமான அளவு என்ன என்பது நமக்கு இப்ேபாது ெதரியவல்ைல.

ஆனால் 200 யார்ட்களாக இருக்கலாெமன கணிக்கப்படுக றது. இப்படி

இருக்கும் பட்சத்தல் அரிஸ்டாட்டிலின் மத ப்பீடானது தற்ேபாது

ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டஅளைவவ டஇரண்டுமடங்குெபரியது.

க ேரக்கர்கள் பூமி உருண்ைட என்பதற்கு மூன்றாவதாக ஒரு

வாதத்ைதயும்கூடைவத்தருந்தனர். கப்பல் கடலில்ெதாடுவானத்தலிருந்து

கைரையேநாக்க வரும்ேபாதுஏன்பாய்மரம்முதலில்ெதரிக றது,அடிப்பாகம்

இறுதயாக ெதரிக றது என்று ச ந்த த்தனர். ஆனால் அரிஸ்டாட்டில்

பூமி நைலயானது என்றும், சூரியனும், ந லவும், மற்றக் ேகாள்களும்,
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வண்மீன்களும் பூமிைய வட்ட வடிவல் சுற்ற வருவதாக எண்ணினார்.

பூமிேய அண்டத்தன் ைமயம் என்பதும், வட்ட சுழற்ச ேய சீரானது என்பதும்

அவருைடயஆன்மீக நம்ப க்ைககளின்ெவளிப்பாடாகும்.

இந்த ச ந்தைனக்கு முதலாம் நூற்றாண்ைட ேசர்ந்த தாலமி (Ptolemy) வலு

ேசர்த்தார். சூரியன், ந லவு, வண்மீன்கள், அன்ைறய காலக்கட்டத்தல்

கண்டறயப்பட்டிருந்த ஐந்து ேகாள்கலான புதன், ெவள்ளி, ெசவ்வாய்,

வயாழன், சனி ஆகய எட்டுக் ேகாளங்கள் பூமிைய ைமயமாகக் ெகாண்டு

சுழல்வதாக ஒரு வானியல் மாத ரிைய உருவாக்கனார். ேகாள்கள்

அவற்ேறாடு இைணக்கப்பட்ட ேகாளங்கேளாடு வட்ட வடிவல் நகர்ந்து

ெகாண்டிருந்தது. ெவளிப்புற ேகாளம் நைலயான நட்சத்த ரங்கைள

சுமந்துக் ெகாண்டிருப்பதாகவும், அைவ ஒன்றுக்ெகான்று நைலயாகவும்

ஆனால் இைணந்ேத வானத்ைத சுற்ற வருவதாகவும் கருதப்பட்டது. இறுத

ேகாளத்த ற்கு அப்பால் உள்ள பகுதைய ெதளிவுப்படுத்த இயலவல்ைல.

அைவ மனித சமூகத்தன் ேநாக்க றயும் அண்டத்தன் பகுத இல்ைல

எனலாம்.

தாலமியன் மாத ரியானது வான்ெபாருட்கைள கணிப்பதற்கு

துல்லியமான அைமப்பாகேவ இருந்தது. ஆனால் ேகாளங்களின்

நைலைய இன்னும் துல்லியமாக கணிக்க தாலமி ஒரு அனுமானம் ெசய்ய

ேவண்டியருந்தது. அதாவதுநலவன்சுற்றுப்பாைதயானதுசலேநரங்களில்

நலைவ பூமிக்கு இரண்டு மடங்கு ெநருக்கமாக ெகாண்டு வருவதாக

அனுமானித்தார். ஏெனனில்நலவுசலசமயங்களில்தன்சராசரிஅளைவவ ட

இரு மடங்கு ெபரிதாக காட்ச யளித்தது. இக்குைறபாட்ைட தாலமி

உணர்ந்ேத இருந்தார். இருப்பனும் அவருைடய ேகாட்பாடு உலகளவல்

ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படா வ ட்டாலும் ெபாதுவாக ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டது. இந்த

மாத ரிைய க ற த்தவ ேதவாலயங்களும் ேவதத்த ற்கு எத ராக இல்ைல

எனக்கூற ஏற்றுக்ெகாண்டது. ஏெனனில் இந்த அைமப்புக்கு ெவளிேய

ெசார்க்கத்ைதயும் நரகத்ைதயும்ைவப்பதற்குஏராளமானஇடம்இருந்தது.

இருப்பனும் இைதவ ட எளிைமயான ஒரு மாத ரிைய க .ப 1514ல்

ேபாலிஷ் பாத ரிரியாரான ந க்ேகாலஸ் ேகாபர்ந கஸ் முன்ெமாழிந்தார்.
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முதலில் மதவாத குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பயந்து ெபயைரக் குற ப்ப டாமேலேய

ெவளிய ட்டார். அவருைடய கூற்றானது சூரியேன ைமயத்தல்

நைலக்ெகாண்டிருப்பதாகவும், பூமி முதலிய ஏைனயக் ேகாள்கள் சூரியைன

வட்ட வடிவல் சுற்ற வருவதாக கூறயது. இதல் வருந்தத்தக்கது

என்னெவனில் ேகாபர்ந கஸ் இறந்து க ட்டதட்ட இரு நூற்றாண்டுகளுக்குப்

ப றேக இந்த கருத்து தீவ ரமாக எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது. இரண்டு

வானியலாளர்களான ெஜர்மனிைய ேசர்ந்த ேஜாஹன்னஸ் ெகப்ளர்

மற்றும் இத்தாலிைய ேசர்ந்த கலிலிேயா கலிலி ஆகேயார் ேகாபர் ந கசன்

கருத்ைத ெவளிப்பைடயாகெவ ஆதரிக்கத் ெதாடங்கனர். ேகாபர்ந கஸ்

கணித்த சுற்றுப்பாைதகள் ெபாருந்த ப்ேபாகாத ேபாதலும் ஆதரித்தனர்.

இறுதயாக அரிஸ்டாட்டிலிய-தாலமிய ேகாட்பாடு 1609ஆம் ஆண்டு முடிவுக்கு

வந்தது. அந்த ஆண்டுதான் தன்னால் புத தாகக் கண்டுபடிக்கப்பட்டிருந்த

ெதாைலேநாக்க மூலம்கலிலிேயாவானத்ைதஆராய்ந்துெகாண்டிருந்தார்.

கலிலிேயா ெதாைலேநாக்க மூலம் வயாழைன ஆராய்ந்துக்

ெகாண்டிருந்த ேபாது சல ச றய துைணக்ேகாள்கள் அல்லது நலவுகள்

வயாழைன சுற்றவருவைதக் கண்டார். அரிஸ்டாட்டில், தாலமி கூறயது

ேபால அைனத்துக் ேகாள்களும் பூமிைய ேநரடியாக சுற்றவல்ைல என்று

இது மைறமுகமாக ெவளிக்காட்டியது. ஆனால் இன்னும் வயாழனின்

நலவுகள் பூமிைய சாத்தயமற்ற ச க்கலான பாைதயல் சுற்ற வருவதாகவும்,

பூமி நைலயானதுஎன்றும்,அண்டத்தன்ைமயெமன்றும்நம்பவாய்ப்புள்ளது.

எனினும்இைதவ ட ேகாபர்ந கசன்மாத ரிேய எளிைமயானது.

அேதேநரத்தல் ெகபளர் ேகாபர்ந கசன் ேகாட்பாட்ைட தருத்த ேகாள்கள்

வட்டப்பாைதயல் சுழலவல்ைல நீள்வட்டப் பாைதயல் சுழல்கறது என்று

கருத்துத் ெதரிவ த்தார். அவருைடய கணிப்புகள் ேநாக்காய்வுகேளாடு

ஒத்துப் ேபானது. ெகப்ளைர ெபாறுத்தவைர நீள்வட்டப் பாைத என்பது ஒரு

கருதுேகாள் மட்டுேம. வ பத்தாக கண்டறயப்பட்ட நீள்வட்ட சுற்றுப்பாைத

என்பது ேநாக்காய்ேவாடு ஒத்துப்ேபாக றது. ஆனால் ேகாள்கள் சூரியைன

காந்த வைசயால் சுற்ற வருகறது என்ற அவருைடய ேயாசைனயுடன்

அவரால்ஒத்துப்ேபாகமுடியவல்ைல.
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இதற்கான வைட 1687ல் நயூட்டனால் ெவளிய டப்பட்ட “ப ரின்ச ப யா

ேமதேமடிகா” என்ற நூலின் மூலம் கைடத்தது. இதுேவ இயற்பயல்

வரலாற்றல் தனிநபரால் ந கழ்த்தப்பட்ட மாெபரும் சாதைனயாகும்.

இந்நூலில் நயூட்டன் ெவறுமேன ேகாள்கள் எப்படி ெவளி-காலத்தல்

நகர்க றது என்று மட்டும் கூறாமல் அதற்கு பன்னால் உள்ள கணிதத்ைதயும்

வளர்த்ெதடுத்தார். இதன்மூலம் “உலகளாவய ஈர்ப்பு” ேகாட்பாட்ைடயும்

முன்ெமாழிந்தார். இது அண்டத்தலுள்ள ஒவ்ெவாரு ெபாருட்களும்

அதன் அடர்த்தையேயா அல்லது அது இருக்கும் ெதாைலைவேயாப்

ெபாறுத்து ஒன்ைறெயான்று ஈர்த்துக் ெகாள்கன்றன என்றது. இதுேவ

அைனத்துப் ெபாருட்களும்பூமிைய ேநாக்க வழுவதற்குமான காரணமாகும்.

ஆனால் நயூட்டன் தைலயல் ஆப்பள் வழுந்த கைதெயல்லாம்

ஐயத்த ற்க டமானைவேய. இது குறத்து நயூட்டன் கூறயெதல்லாம்

தான் ஆழமாக ச ந்த த்துக் ெகாண்டு அமர்ந்தருந்த ேபாது ஆப்பள் கீேழ

வழுவைதக் கண்டுஇந்த ேயாசைனவந்ததுஎன்பதுதான்.

நயூட்டனுைடய வத களின்படி நலவு பூமிைய நீள்வட்டமாக சுழலவும்,

பூமி சூரியைன நீள்வட்டமாக சுழலவும் ஈர்ப்பு வைசேயக் காரணமாகும்.

ேகாபர்ந கசன் மாத ரியானது தாலமியன் மாத ரிையயும், அண்டத்த ற்கு

இயற்ைகயான எல்ைலயுண்டு என்ற கருத்ைதயும் மாற்றயைமத்தது. பூமி

சூரியைன சுற்றவரும்ேபாது நைலயான வண்மீன்கள் அதன் இருப்ைப

மாற்ற க் ெகாள்வதாக ேதாற்றமளிப்பதல்ைல. இதற்கு காரணம் அைவ

நம் சூரியனிலிருந்து மிகத் ெதாைலவல் இருப்பேத ஆகும். நயூட்டனின்

ஈர்ப்பு வ தயன் படி அைனத்து வண்மீன்களும் ஒன்ைறெயான்று ஈர்த்துக்

ெகாள்கன்றன. எனேவ அவற்றால் நகர்வன்ற இருக்கேவ இயலாது. ப றகு

ஏன்அைவஒருபுள்ளியல்ஈர்க்கப்பட்டுவழவல்ைலஎன்றேகள்வ எழுகறது.

இைத நயூட்டனும்உணர்ந்ேதஇருந்தார்.

1691-ல் நயூட்டன் ரிச்சர்ட் ெபண்ட்லி எனும் அக்கால ச ந்தைனயாளர்

ஒருவருக்கு எழுதயக் கடிதத்தல் இைதப்பற்ற வவாத த்துள்ளார்.

வைரயறுக்கப்பட்ட வண்மீன்கள் இருந்தால் மட்டுேம ைமயப்புள்ளி என்று

ஒன்று இருக்கும். வைரயறுக்க இயலாத வண்மீன் கூட்டம் உள்ளேபாது
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அண்டத்தல் ைமயப்புள்ளி என்று ஒன்று இல்லாதேபாது அைவ ஒருப்

புள்ளிைய ேநாக்க வழ வாய்ப்பல்ைல என வாத ட்டார். ஆனால் இந்த

வாதத்தலும்ஒருப் ப ரச்சைனஉள்ளது.

வைரயறுக்க இயலாத அண்டத்தல் நாம் ஒவ்ெவாருப் புள்ளிையயுேம

ைமயப்புள்ளியாக எடுத்துக் ெகாள்ள இயலும். ஏெனனில் ஒவ்ெவாரு

பக்கத்தலும் எண்ணற்ற வண்மீன்கள் இருக்கும். இதற்கான சரியான

அணுகுமுைற பன்னேர கண்டறயப்பட்டது. வண்மீன்கள் அைனத்தும்

ஒன்ேறாெடான்று வழும் வைரயறுக்கப்பட்ட சூழ்நைலைய கருத்தல்

ெகாள்ள ேவண்டும். இந்த எல்ைலகளுக்கு ெவளிேய புதய அத கமான

வண்மீன்கைள ேசர்ப்பதன் மூலம் எப்படி ந கழ்வுகைள மாற்றக்கூடும் என

ஒருவர் ேகட்கலாம். நயூட்டனின் வத களின்படி புதய வண்மீன்கள் எந்த

மாற்றத்ைதயுேம ஏற்படுத்தப் ேபாவதல்ைல. நம் வருப்பத்த ற்ேகற்ப புதய

வண்மீன்கைள ேசர்த்தாலும் அைவ தாமாகேவ தகர்வுற்று ஒருப் புள்ளியல்

வழேவெசய்யும். அண்டத்தன்ஈர்ப்புவைசஎப்ேபாதும்ஈர்க்கேவெசய்வதால்

வைரயறுக்க இயலாத நைலயான மாத ரி என்பது சாத்தயமில்ைல என்பது

நமக்குஇப்ேபாதுெதரிந்துவ ட்டது.

இருபதாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்புவைர யாருேம அண்டம் வ ரியேவா

அல்லது சுருங்கேவா ெசய்க றது என்ற கருத்ைத முன்ெமாழிந்தேத இல்ைல.

அண்டம் இப்ேபாது உள்ளது ேபால எப்ேபாதும் நைலயாகேவ இருந்தது

என்றும் அல்லது குற ப்ப ட்ட காலத்த ற்கு முன்பு தான் பைடக்கப்பட்டது என்று

மட்டுேம நம்பப்பட்டு வந்தது. இது மக்களுைடய ஆன்மீக நம்ப க்ைக ஆகும்

மற்றும் அவர்களுைடய பார்ைவக்கு முன்பு இருப்பைத ைவத்தும் நம்ப

வந்தனர். ஏெனனில் ஒருவன் பறந்து, வளர்ந்து, இறக்கும் வைர இந்த

அண்டம்எந்த மாற்றத்ைதயும் சந்த ப்பதாகஅவன்உணர்வதல்ைல.

நயூட்டனின் ஈர்ப்புக் ேகாட்பாடு அண்டம் நைலயாக இருக்க

வாய்ப்பல்ைல என்று கூறயைத ஏற்றுக் ெகாண்டவர்களாலும் கூட அண்டம்

வ ரிவைடக றது என்ற முடிவுக்கு வர இயலவல்ைல. மாறாக, அவர்கள்

தூரத்து ெபாருட்களின் வலக்கு வைச காரணமாக இருக்கலாெமன

ச ந்த க்க துவங்கனர். வண்மீன்களின் சமச்சீர்ைமைய ேபணுவதற்கு
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அருகலுள்ள ெபாருட்கள் ஈர்ப்பு வைசையயும், தூரத்து வண்ெபாருட்கள்

வலக்கு வைசையயும் ெகாடுப்பதாேலேய அண்டம் நைலயாக இருப்பதாக

நம்பனர்.

இருப்பனும், இந்த சமச்சீர்ைம நைலயற்றது என்று நமக்கு ெதரியும்.

குற ப்ப ட்ட பகுதயல் வண்மீன் குழுமங்கள் ெநருக்கத்தல் உள்ளேபாது

வலக்கு வைசைய வ ட ஈர்ப்பு வைசேய வலிைமயானதாக இருக்கும்.

இதுேவவண்மீன்கள்ஒருப்புள்ளிையேநாக்க ஈர்க்கப்பட்டுவழகாரணமாக

அைமந்துவடும். மற்ெறாரு புறத்தல் வண்மீன்கள் ெதாைலவலிருந்தால்

வலக்குவைசவலிைமயாக வண்மீன்கைளவலக்க த் தள்ளிவடும்.

வைரயறுக்க இயலாத நைலயான அண்டத்தற்கு எத ரான மற்ெறாரு

ஆட்ேசபைணைய ெஜர்மனிைய ேசர்ந்த ெமய்யயலாளரான ெஹன்ரிக்

ஆல்பர்ஸ் (Henrich olbers) முன்ைவத்தார். ேமலும் நயூட்டனின் பல

சமகாலத்தவர்களாலும்இதுமுன்ைவக்கப்பட்டது. 1823ஆம்ஆண்டுஆல்பர்ஸ்

தன்னுைடய கட்டுைரயல் நம்பத்தகுந்த ஒரு வாதத்ைத முன்ைவத்தார்.

வைரயறுக்க இயலாத நைலயான அண்டத்தல் ஒவ்ெவாரு பக்கமும்

ஒரு வண்மீனின் ேமற்பரப்ேபாடு முடிவைடக றது. வண்மீன்களிருந்து

வரும் ஒளியானது இைடயூறுப் ெபாருட்களால் உறஞ்சப்பட்டு ஒளி

குைறவாகேவ நம்ைம அைடக றது. ஆனால் நைலயான அண்டத்தல்

இைடயூறுப்ெபாருட்கள்ெதாடர்ந்துஒளிையஉறஞ்சுவதால்ெவப்பமைடந்து,

ஒளிரத்ெதாடங்க இரைவப் பகைலப்ேபால ப ரகாசமாக்கும் என்று எத ர்

வாதம்ைவத்தார்.

இந்தப்ப ரச்சைனக்கு தீர்வாக ஒேர ஒரு வழி மட்டுேம உள்ளது.

அதாவது வண்மீன்கள் கால காலத்த ற்கும் ஒளிர்ந்துக் ெகாண்ேட

இருந்தருக்காமல் குற ப்ப ட்ட காலத்த ற்கு முன்ேப ஒளிரத் ெதாடங்கயருக்க

ேவண்டும். அதனால் தான் இைடயூறுப் ெபாருட்கள் இன்னும் ப ரகாச க்கத்

ெதாடங்கவல்ைல என்ற முடிவுக்கு நாம் வர ேவண்டியருக்கும். இது

வண்மீைன எது ஒளிரச்ெசய்தது என்றக் ேகள்வக்கு நம்ைம இட்டுச்

ெசல்லும்..
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அண்டத்தின் ெதாடக்கம்

அண்டத்தன் ெதாடக்கத்ைத பற்றய வவாதம் காலகாலமாக

இருந்ேத வந்துள்ளது. யூத/க ற த்தவ/இஸ்லாமிய நம்ப க்ைககளின்

படி இந்த அண்டமானது குற ப்ப ட்ட காலத்த ற்கு முன்ேப ெதாடங்கயது.

அண்டத்தன் இருப்ைப வளக்க ஒரு காரணம் ேவண்டும் என்பேத அந்த

ெதாடக்கத்த ற்கானமுதல்வாதமாகும்.

இரண்டாவது வாதமானது புனித அகஸ்டின் என்பவரால்

அவருைடய “கடவுளின் நகரம்” என்ற நூலில் முன்ைவக்கப்பட்டது.

நம்முைடய நாகரிகங்கள் வளர்ந்து வருவைதயும், ெதாழில்நுட்பங்கைள

உருவாக்கயவர்கைளயும் அைத ேமம்படுத்தயவர்கைளயும் நாம் நைனவு

ைவத்தருப்பைத பார்க்கும் ேபாது, அண்டம் குற ப்ப ட்ட காலத்த ற்கு

முன்ேப உருவாகயருக்கக்கூடும் என சுட்டிக்காட்டுக றார். இல்லாவ ட்டால்

நாம் இப்ேபாது வளர்ந்தைத வ ட அத கமான வளர்ச்சைய முன்ேப

அைடந்தருப்ேபாம்.

புனித அகஸ்டின் க .மு 5,000-ம் ஆண்டு வாக்கல் அண்டம்

பைடக்கப்பட்டதாக ஆதயாகமத்தன் படி ஏற்றுக் ெகாள்க றார். இது கைடச

பனி யுகத்தன் முடிவான கமு 10,000 க்கு மிக ெதாைலவல் இல்ைல.

ஆனால் அரிஸ்டாட்டில் முதலிய ஏைனய க ேரக்க ெமய்யயலாளர்கள்

பைடப்புக் ெகாள்ைகைய ஏற்றுக் ெகாள்ளவல்ைல. ஏெனனில் இது

ஆன்மீக தைலயீட்டிற்கு வழிவகுக்கும் என்று எண்ணினர். எனேவ அவர்கள்

அண்டமும், மனித சமூகமும் காலகாலத்த ற்கும் நைலத்ேத இருப்பதாக

நம்பனர். அவர்கள் நாகரிகத்தன் வளர்ச்ச அற்றய வாதத்ைதயும் கருத்தல்

ெகாண்டு அவ்வேபாது வரும் ெவள்ளம் முதலிய ேபரிடர்களால் மனித

சமூகம் அழிைவ சந்த த்து மீண்டும் மீண்டும் நாகரிகங்களின் ெதாடக்கத்ைத

அைடவதாக நம்பனர்.

ெபருவாரியான மக்கள் நைலயான மாறாத அண்டத்ைத நம்ப க்

ெகாண்டிருந்த ேபாது, அண்டத்த ற்கு ெதாடக்கம் உண்டா? இல்லயா? என்ற
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ேகள்வ ேய உண்ைமயல் இைறயயல் அல்லது ெமய்யயலினுைடயதாக

இருந்தது. அண்டமானது எப்ேபாதும் இருந்தருக்க ேவண்டும் அல்லது

எப்ேபாதுேம இருப்பதாக ேதாற்றமளிக்கக்கூடிய வைகயல் குற ப்ப ட்ட

காலத்த ற்கு முன் இயக்கப்பட்டிருக்க ேவண்டும் என நம்பப்பட்டது. ஆனால்

1929ல் எட்வன் ஹபல் (Edwin hubble) ஒரு முக்கயத்துவம் வாய்ந்த ஒரு

ேநாக்காய்ைவ ெசய்தார். தூரத்து வண்மீன்கைள கண்கானிக்கும்

ேபாெதல்லாம் அைவ வலக ெசல்வைத கவனித்தார். ேவறுவழியல்

ெசால்லப்ேபானால் அண்டம் வ ரிவைடக றது. எனேவ அைனத்துப்

ெபாருட்களும் ஒரு காலத்தல் மிக ெநருக்கமாக இருந்தருக்க ேவண்டும்.

ெசால்லப்ேபானால் பத்து முதல் இருபது பல்லியன் ஆண்டுகளுக்கு

முன்னால் அைனத்துப் ெபாருட்களும் ஒேர புள்ளிய ேலேய இருந்தருக்க

ேவண்டுெமனேதான்றுகறது.

இந்த கண்டுபடிப்ேப அண்டத்தன் ெதாடக்கத்ைத பற்றய ேகள்வைய

அறவயல் உலகற்குள் இட்டு ெசன்றது. ஹபலின் ேநாக்காய்வன் படி

ெபருெவடிப்பு காலத்தன் ேபாது அண்டமானது வைரயறுக்க இயலாத

அளவுக்கு ச றயதாகவும், அடர்த்த ெகாண்டதாகவும் இருந்தருக்க றது.

இந்த காலத்த ற்கு முன்பு ந கழ்வுகள் நடந்தருந்தால் கூட அவற்றால்

ந கழ்காலத்ைத பாத க்க இயலாது. அதன் இருப்பு புறந்தள்ளக்கூடியேத.

ஏெனனில்அவற்றற்கு ேநாக்காய்வுவைளவுகள்கைடயாது.

ெபருெவடிப்பு நடந்தேபாேத காலம் உருவாகயது எனும் ேபாது அதற்கு

முந்ைதயகாலக்கட்டத்ைதவைரயறுக்கஇயலாதுஎனலாம். இந்தகாலத்தன்

ெதாடக்கமானதுநமதுபைழயநம்ப க்ைககளிலிருந்துமுற்றலும்ேவறுபட்டது.

மாறாத அண்டத்தல் காலத்தன் ெதாடக்கம் அண்டத்த ற்கு ெவளியலுள்ள

ஒன்றால் தணிக்கப்பட்டது. இதற்கு எந்த இயற்பயல் காரணங்களும்

ேதைவயல்ைல. எளிைமயாககடவுள்ஒருநாள்உலகத்ைதபைடத்தார் என்று

எண்ணிக்ெகாள்ளலாம். மாறாக, அண்டம் வ ரிவைடக றது என்றால், ஏன்

அண்டம் ெதாடங்க ேவண்டுெமன்பதற்கு ஒரு இயற்பயல் காரணம் ேதைவ.

ஒருவர் இன்னும் கடவுள் ெபருெவடிப்பன் மூலம் உலைக பைடத்தார் என்று

எண்ணக்கூடும். ெபருெவடிப்பன் மூலம் ேதான்றயதாக ேதாற்றத்ைதக்
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ெகாடுத்துவ ட்டு கடவுள் பைடத்ததாக நம்ப க்ெகாள்ளலாம். ஆனால்

ெபருெவடிப்புக்குமுன்ேபபைடக்கப்பட்டதுஎன்றுநம்புவதுஅர்த்தமற்றதாகும்.

வ ரிவைடயும் அண்டம் பைடப்பாளனின் இருப்ைப தடுக்காது. ஆனால்

அவருக்குஅவருைடய ேவைலையெசய்வதல்வரம்புவத க்கும்.
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2. இரண்டாம் ெசாற்ெபாழிவு

விரிவைடயும் அண்டம்

நமது சூரியைனயும் பரந்துபட்ட வண்மீன்கைளயும் உள்ளடக்கய

ெதாகுதையேய பால்வழி த ரள் என்க ேறாம். இைதேய ஒரு காலத்தல்

முழுைமயான அண்டம் என எண்ணியருந்ேதாம். 1924ஆம் ஆண்டில்

அெமரிக்க வானியலாளரான எட்வன் ஹபல் நம்முைடய த ரள் மட்டும்

தனித்து இல்ைல என ெசய்முைறயல் வளக்கனார். ெசால்லப்ேபானால்

இரண்டு த ரள்களுக்கு இைடேய மாெபரும் பரந்தட்ட இைடெவளியும்

உள்ளது. இைத நருப க்கும் ெபாருட்டுஇரண்டுத ரள்களுக்குஇைடேயயான

ெதாைலைவ கணக்க ட முயற்ச த்தார். அருகலுள்ள வண்மீன்களின்

ெதாைலைவ அதன் இருப்ைபயும் நகர்ைவயும் ைவத்து கணக்க ட இயலும்.

ஆனால் ப றத்த ரள்கள் ெதாைலவல் இருப்பதால் அைவ நைலயாக

இருப்பைத ேபான்ேற ேதாற்றமளிக்கும். எனேவ இதற்கு ஹபல் ஒரு

மைறமுகவழிமுைறையக்ைகயாண்டார்.

வண்மீன்களின் ெவளிப்பைடயான ெவளிச்சமானது அதன் ஒளிரும்

தன்ைமையயும் அது எவ்வளவு ெதாைலவல் உள்ளது என்பைதயும்

ெபாறுத்தது. அருகலுள்ள வண்மீன்கைள ெபாறுத்தவைர அதன்

ெவளிச்சத்ைதயும் ெதாைலைவயும் அளவ ட முடியும். அைத ைவத்து

ஒளிரும் தன்ைமைய கணக்கடுக ேறாம். மாறாக நமக்கு வண்மீன்களின்

ஒளிரும் தன்ைம ெதரிந்தருந்தால், அதன் ெதாைலைவ ெவளிச்சத்ைத

ைவத்து கணக்க ட முடியும். ச ல வண்மீன்கள் ஒேர மாத ரியான ஒளிரும்

தன்ைமைய ெகாண்டிருப்பதாக ஹபல் வாத ட்டார். அேத ேபான்ற

வண்மீைன ேவெறாரு த ரளில் காண ேநரிட்டால் அதன் ஒளிரும்

தன்ைமைய அனுமானித்துக் ெகாள்வதன் மூலம் அதன் ெதாைலைவ

கணக்க ட முடியுெமன எண்ணினார். ஒேர த ரைள சார்ந்த ேவறு ேவறு

வண்மீன்களுக்கு இைத ெபாருத்த ப்பார்க்கும் ேபாது ஒேர ெதாைலேவ
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வைடயாக கைடத்தது. எனேவஇந்த மத ப்பீட்ைட நம்பலாம். எட்வன்ஹபல்

இந்தமுைறையபயன்படுத்த 9 த ரள்களின்ெதாைலைவக்கணக்க ட்டார்.

நம்முைடய பால்வழி த ரள் சல நூறாய ரம் த ரள்களில் ஒன்று என்றும்,

ஒவ்ெவாரு த ரளும் சல நூறாய ரம் வண்மீன்கைளக் ெகாண்டது என்றும்

இப்ேபாது நாம் அற க ேறாம். நாம் வாழும் பால்வழி த ரள் நூறாய ரம்

ஒளியாண்டுகள்குறுக்குெவட்டு ேதாற்றத்ைதக்ெகாண்டதாகவும், ெமதுவாக

சுழல்வதாகவும்உள்ளது. அதன்சுழல்கரங்களில்உள்ளவண்மீன்கள்அதன்

ைமயத்ைத ஒவ்ெவாரு 100 ப ல்லியன் ஆண்டுகளுக்கும் சுற்ற வருகறது.

நமது சூரியன் ஒரு சாதாரண சராசரி அளவுெகாண்ட மஞ்சள் வண்மீன்

ஆகும். இது ெவளிப்புற எல்ைலயன் சுழல் கரத்தல் அைமந்துள்ளது.

இப்ேபாது நாம் அரிஸ்டாட்டில் தாலமியன் பூமி ைமயக்ேகாட்பாட்டில் இருந்து

மிக ெதாைலவற்குவந்துவ ட்ேடாம்.

வண்மீன்கள் மிகத்ெதாைலவல் இருப்பதாேலேய அைவ நமக்கு

ஒளிப்புள்ளிகளாக காட்ச யளிக்கன்றன. எனேவ அதன் ெதாைலைவேயா

அளைவேயா கணக்க ட முடியவல்ைல. ப றகு எப்படி நம்மால் அவற்ைற

வைககைள ேவறுபடுத்த முடியும்? இந்த பரந்துபட்ட வண்மீன் கூட்டத்தல்

அதன் ஒரு பண்ைப மட்டுேம நம்மால் ேநாக்கறய முடியும். அதனுைடய

ந றம் தான் அது. சூரியனுைடய ஒளியானது முப்பட்ைடக் கண்ணாடி

வழியாக ஊடுருவும் ேபாது வானவல்ைலப் ேபான்று பல வண்ணங்களாக

உைடக றது என நயூட்டன் கண்டற ந்தார். ஒரு வண்மீைனேயா அல்லது

த ரைளேயா ெதாைலேநாக்க மூலம் உற்று ேநாக்கும் ேபாது அவற்றன்

நறமாைலைய நம்மால் ேநாக்கறய முடியும். ெவவ்ெவறு வண்மீன்கள்

ேவறு ேவறு நறமாைலையக் ெகாண்டுள்ளன. ஆனால் ெவவ்ேவறு

வண்ணங்களின் ெவவ்ேவறு ஒப்பீட்டு ெவளிச்சமானது எப்ேபாதும் சவப்பு

ந ற ஒளிரும் ெபாருளாேலேய உமிழப்படுக றது. எனேவ ஒரு வண்மீனின்

ெவப்பநைலைய அதன் நறமாைலைய ைவத்து கணிக்க முடியும். ேமலும்

சல ந றமாைலகளில் சல ந றங்கள் வடுப்பட்டிருப்பைதயும் காண முடிகறது.

இது ஒவ்ெவாரு வண்மீனுக்கும் மாறுபடுகறது. ஒவ்ெவாரு ேவதயயல்

தனிமமும் ஒவ்ெவாரு ந றத்ைத உறஞ்சுகறது என்று நமக்கு ெதரியும்.
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எனேவ எந்த ந றம் வடுபட்டிருக்க றது என்பைத ஆராய்வதன் மூலம் அந்த

வண்மீனின் வளிமண்டலத்தல் உள்ள ேவதயயல் மூலக்கூறுகைளயும்

நம்மால் கணக்க டமுடியும்.

1920ல்வானியலாளர்கள்ெவவ்ேவறுத ரள்களில்உள்ளவண்மீன்களின்

ந றமாைலைய ஆராயத் ெதாடங்கனர். அவற்றல் ஒரு வத்தயாசமான

பண்பு இருப்பைத கண்டனர். நம் த ரளிலுள்ள வண்மீன்களில் இருப்பைத

ேபான்ேற ந றமாைலயல் சல ந றங்கள் வடுபட்டிருக்கன்றன. ஆனால்

அைவ அைனத்தும் ந றமாைலயன் சவப்பு முைனைய ேநாக்க அேத

அளவேலேய மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ஒேர காரணம் அந்த

த ரள்கள் நம்ைமவ ட்டு வலக ச் ெசன்றுள்ளன என்பது தான். ேமலும்

அவற்றலிருந்து வரும் ஒளியன் அைலநீளமும் டாப்ளர் வைளவன்

காரணமாக குைறந்துள்ளது. சாைலயல் வரும் ஒரு மகழுந்தன்

வைசப்ெபாற இைரச்சைல கவனிக்கும் ேபாது அருகல் வரும்ேபாது

அதன் ஒலியைலகளின் அைலநீளம் அத கமாவைதயும், நம்ைம

வ ட்டு வலக ச்ெசல்லும் ேபாது குைறவைதயும் கவனிக்க முடியும்.

ஒளிக்கும், கத ரைலகளுக்கும் ெசயல்பாடு ஒன்று ேபாலேவ இருக்கும்.

காவல்துைறயனர் மகழுந்தன் ேவகத்ைத அளக்க டாப்ள்ர் வைளைவ

பயன்படுத்த ேய அவற்றல் ப ரத பலிக்கும் கத ரைலகளின் துடிப்புகளின்

அத ர்ெவண்ைணகணக்கடுவர்.

ப ற வண்மீன் த ரள்கள் இருப்பைத நருப த்தைத ெதாடர்ந்து வந்த

ஆண்டுகளில், அவற்றன் ெதாைலைவ கணக்க டவும், அவற்றன்

நறமாைலலைள கவனிக்கவும் ஹபல் ேநரத்ைத ெசலவ ட்டார்.

அக்காலகட்டத்தல் ெபருவாரியாேனார் ெசம்ெபயர்ச்ச ெசய்யபட்ட

ந றமாைலகைளப் ேபான்ேற நீலப்ப றழ்வு வண்மீகளும் கண்டறயப்படும்

என எத ர்பார்த்தனர். ஆனால் அைனத்து வண்மீன் த ரள்களும்

ெசம்ெபயர்ச்ச யானதாகேவ இருந்தது. இதன்மூலம் அைனத்து வண்மீன்

த ரள்களும் நம்ைம வ ட்டு வலக ேய ெசல்கன்றன என அறக ேறாம்.

ேமலும் ஒரு ஆச்சர்யகரமான முடிைவ 1929ல் ஹபல் ெவளிய ட்டார்.

அதாவது ெசம்ெபயர்ச்ச யான வண்மீன் த ரள்களின் அளவானது அது
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நம் த ரளிலிருந்து உள்ள ெதாைலவற்கு ேநரடி வ க தத்தல் உள்ளது. ேவறு

வழியல் ெசால்லப்ேபானால் ெதாைலவலுள்ள வண்மீன் த ரள்கள் நம்ைம

வ ட்டு ேவகமாக வலக ெசல்கன்றன. எனேவ நாம் முன்பு எண்ணியேத

ேபாலஅண்டமானதுநைலயானதுஅல்ல. மாறாகவ ரிவைடந்துக்ெகாண்டு

இருக்கறது. இரண்டு த ரள்களுக்கு இைடேயயான ெதாைலவு அதகரித்துக்

ெகாண்ேடவருகறது.

அண்டம் வ ரிவைடக றது என்ற கண்டுபடிப்பானது இருபதாம்

நூற்றாண்டின் தைலசறந்த அறவுசார் புரட்ச யாகும். பன்ேனாக்க

பார்க்கும் ேபாது இைத ஏன் யாருேம ச ந்த க்கவல்ைல என ஆச்சர்யமாக

உள்ளது. நயூட்டன் முதலிய ச ந்தைனயாளர்கள் கூட அண்டம் நைலயாக

இல்லாமல் வ ரிவைடவைத வ ட, ஈர்ப்பு வைசயனால் சுருங்கக்கூடும்

என எண்ணியருக்கலாம் என நைனக்க ேறன். அண்டமானது ெமதுவாக

வ ரிவைடந்துக் ெகாண்டிருந்தால், ஈர்ப்பு வைசயானது தடுத்து நறுத்த

சுருங்க ெசய்தருக்கும். இருப்பனும் அண்டம் சரியான ேவகத்தல்

வ ரிவைடவதால் ஈர்ப்பு வைசயால் தடுக்க இயலவல்ைல. எனேவ அண்டம்

ெதாடர்ந்து வ ரிவைடந்துக் ெகாண்ேடதான் இருக்கும். இது ஒரு ஏவூர்த

பூமியலிருந்து ெசலுத்தப்படுவதற்கு ஒப்பானதாகும். குைறவான ேவகத்தல்

ெசலுத்தப்பட்டால் ஈர்ப்புவைச மீண்டும் அைத பூமிக்ேக இழுத்துவடும்.

ஆனல் வடுபடு தைசேவகத்தல் ஒரு வனாடிக்கு ஏழு ைமல்கள் என்ற

ேவகத்தல் ஏவப்படும் ேபாது அது பூமியன் ஈர்ப்ைபவ ட்டு ெவளிேய

ெசன்றுவடும்.

அண்டத்தன் இத்தைகய ெசயல்பாட்ைட நயூட்டனின் ஈர்ப்புக்

ேகாட்பாட்டின் மூலம் 19வது நூற்றாண்டிேலா அல்லது 18 வது

நூற்றாண்டிேலா அல்லது 17வது நூற்றாண்டின் இறுதய ேலா கூட

கண்டற ந்தருக்கலாம். ஆனால் அப்ேபாது நைலயான அண்டக்ேகாட்பாடு

வலிைமயாக இருந்தது. எனேவ இந்த ேகாட்பாேட 20ம் நூற்றாண்டின்

முற்பகுத வைர நீடித்தது. ேமலும் 1915ல் ஐன்ஸ்டீன் “ெபாது சார்ப யல்

ேகாட்பாட்ைட” முன்ெமாழிந்த ேபாது கூட அண்டம் நைலயானதாகேவ

இருக்க ேவண்டுெமன நம்பனார். அதனாேலேய தனது சமன்பாட்டில்
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அண்டவயல் மாறலிைய உட்புகுத்தனார். இதுேவ எத ர் ஈர்ப்பு வைச

எனப்பட்டது. இது மற்ற வைசகைளப் ேபால எந்த மூலத்தலிருந்தும்

ெவளிய டப்படாமல், ெவளி-காலத்தல் கட்டப்பட்டதாக கருதப்பட்டது.

அவருைடய அண்டவயல் மாறலியானது ெவளி-காலத்த ற்கு உள்ளார்ந்த

வ ரிவைடதைல எத ர்க்கும் வைசையக் ெகாடுப்பதாக எண்ணினார். இதன்

வைளவாகேவ நைலயானஅண்டேம பதலாகக் கைடத்தது.

ஒேர ஒருவர் மட்டுேம ெபாது சார்ப யல் ேகாட்பாட்டின் முகமத ப்ைப

உணர்ந்ததாக ெதரிக றது. ஐன்ஸ்டீனும் ஏைனேயாரும் ெபாது சார்ப யல்

கூறும் நைலயான அண்டத்ைத எப்படி தவ ர்ப்பது என ச ந்த த்த ேபாது ருசய

இயற்பயலாளரானஅெலக்சாண்டர்ஃப்ரீட்ேமன்(Alexander friedmann) என்பவர்

மட்டுேமஅைதவளக்க எண்ணினார்.
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ஃப்ரீட்ேமன் மாதிரி

ெபாது சார்ப யல் ேகாட்பாடு அண்டம் எப்படி காலத்தால் பரிணமித்தது

என கூறனாலும், அைத ெதளிவாக வளக்குவதல்ைல. எனேவ

ஃப்ரீட்ேமன் இரண்டு எளிைமயான அனுமானங்கைள எடுத்துக் ெகாண்டார்.

முதலாவதாக, எந்த தைசைய ேநாக்கனாலும் அண்டம் ஒன்றுேபாலேவ

காட்ச யளிக்க றது, இரண்டாவதாக அண்டத்த ற்கு ெவளிேய எங்கருந்து

ேநாக்காய்ந்தாலும் இவ்வாேற காட்ச யளிக்க றது. இந்த இரண்டு

அனுமானங்களின்மூலம்,ெபாதுசார்ப யல்ேகாட்பாடுஅண்டம்நைலயற்றது

என கூறுவதாக ஃப்ரீட்ேமன் ெசான்னார். ஹபலின் கண்டுபடிப்புக்கு சல

ஆண்டுகளுக்குமுன்ேப 1922ல் ஃப்ரீட்ேமன்இைதகணித்தார்.

அண்டம் அைனத்து தைசகளிலும் ஒேர ேபாலேவ காட்ச யளிக்க றது

என்ற அனுமானம் உண்ைம அல்ல. உதாரணமாக நமது வண்மீன்

த ரளில் உள்ள சல வண்மீன்கள் இரவு வானத்தல் சல தனித்துவமான

ஒளிப்பட்ைடகைள உருவாக்குகன்றன. இைதேய நாம் பால்வழி அண்டம்

என்க ேறாம். ஆனால் நாம் தூரத்து வண்மீன் த ரள்கைள பார்க்கும்ேபாது

ஒவ்ெவாரு தைசயலும் வண்மீன்களின் எண்ணிக்ைக ஏறக்குைறய

ஒேர அளவாக இருப்பதாக ேதான்றுகறது. எனேவ வண்மீன்களுக்கு

இைடேயஉள்ளதூரத்ைதஒப்படுைகயல்அண்டம் ேதாராயமாக ஒேர ேபால

ேதாற்றமளிக்க றது. உண்ைம அண்டத்தன் ேதாராயமான மத ப்பீட்டுக்கு

ஃப்ரீட்ேமனின் அனுமானங்கைள ேபாதுமானதாக இருந்தது. ஆனால்

சமீபத்தல் தான் நல் வபத்தாக ஃப்ரீட்ேமன் அனுமானேம அண்டத்ைதப்

பற்றய மிகத் துல்லியமான வளக்கம் என்ற உண்ைம ெதரியவந்தது. 1965

இல்இரண்டுஅெமரிக்கஇயற்பயலாளர்களானஅர்ேனா ெபன்சயாஸ் (Arno

penzias) மற்றும் ராபர்ட் வல்சன் (Robert wilson) ஆக ேயார் நயூெஜர்ச யல்

உள்ள ெபல் ஆய்வுகூடத்தல் சுழலும் துைணக்ேகாள்கள் உடன் ெதாடர்பு

ெகாள்ளும் அதக உணர்தறன் ெகாண்ட நுண்ணைல கண்டறயும்

இயந்த ரத்ைத வடிவைமத்து ெகாண்டிருந்தனர். அந்த இயந்த ரத்ைத

கண்டுபடித்த ேபாது அது அதக அளவான ஒலிைய உறஞ்சவைதக் கண்டு
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வருத்தமுற்றனர். அந்த ஒலியானது எந்த குற ப்ப ட்ட தைசயல் இருந்தும்

வரவல்ைல. அந்த கண்டுபடிப்பான் மீது ஏேதனும் பறைவ எச்சம் உள்ளதா

என சரி பார்த்தனர். ஆனால் வைரவாகேவ ப ரச்சைனைய கண்டற ந்து

வ ட்டனர். வளி மண்டலத்த ற்குள்வரும்எந்தஒலியும்கண்டுபடிப்பான் ேநேர

ேமலாக சுட்டிக்காட்டாத ேபாது வலுவாக இருக்கும் என்பைத அவர்கள்

உணர்ந்தருந்தனர். ஏெனனில் ெசங்குத்து வடிவல் பார்க்கும்ேபாது

வளிமண்டலம்தடிமனாக ேதான்றும்.

கண்டுப டிப்பான் எந்த தைசைய காட்டினாலும் அதகப்படியான

ஒலிேய வந்தது. எனேவ இது வளி மண்டலத்த ற்கு ெவளிேய இருந்து

வந்தருக்க ேவண்டும். இந்த கத ரியக்கமானது நம் சூரிய குடும்பத்த ற்கு

ெவளியல்இருந்ேதா அல்லது நம்வண்மீன் த ரளுக்குெவளியல்இருந்ேதா

வந்தருக்க ேவண்டும். மற்றபடி பூமி கண்டுப டிப்பாைன ேவறு தைசயல்

சுட்டிக்காட்டினால்இதுமாறுபடும்.

உண்ைமயல் கத ரியக்கமானது பல்ேவறு ேநாக்கறய தக்க

அண்டங்களுக்கு பயணிக்க றது. இன்னும் இைவ ெவவ்ேவறு தைசகளில்

ஒேர மாத ரியான ேதான்றுவதால்குைறந்ததுஅண்டம்ெபரியஅளவலாவது

ஒவ்ெவாரு தைசயலும் ஒேர மாத ரியாக இருக்க ேவண்டும். எந்த

தைசைய நாம் ேநாக்கனாலும் ஒளியானது பத்தாய ரத்தல் ஒரு பங்கு கூட

குைறவதல்ைல என்று நமக்கு ெதரியும். எனேவ ெபன்சயாசும் வல்சனும்

ஃப்ரீட்ேமனின் முதல் அனுமானத்தன் குற ப்ப டத்தக்க துல்லியமான

உறுத ப்படுத்துதல்ெதரியாமல் தடுமாறனர்.

ஏறத்தாழ அேத காலகட்டத்தல் இரண்டு அெமரிக்க

இயற்பயலாளர்களான பாப் டிக்ேக (Bob dicke) மற்றும் ஜிம் பீபல்ஸ் (Jim

peebles) ஆக ேயாரும் நுண்ணைல ஆய்வல் ஆர்வம் காட்டினர். அவர்கள்

அெலக்சாண்டர் ஃப்ரீட்ேமனின் மாணவரான ஜார்ஜ் காமவ் (Georgr gamow)

என்பவரின் பரிந்துைரயன் ேபரில் அண்டமானது கடந்த காலத்தல் அதக

ெவப்பமும்,அடர்த்தயும்ெகாண்டுெவண்ைமயாகஒளிர்ந்துெகாண்டிருந்தது

என்பைத பற்ற ஆய்வு ெசய்து ெகாண்டிருந்தனர். ெதாடக்கக் கால

அண்டத்தன் தூரத்தலிருந்து வரும் ஒளியானது தற்ேபாது தான் நம்ைம

www.Kaniyam.com 33 FreeTamilEbooks.com



அைனத்தற்குமானேகாட்பாடு தமிழில்:   கப லன்ேவதெரத்தனம்

வந்தைடவதால் அவற்றன் ெவண் ஒளிர்தைல இன்னும் நம்மால்

பார்க்கமுடியுெமன டிக்ேகயும் பீபல்சும் வாத ட்டனர். எனினும் அண்டத்தன்

வ ரிவாக்கத்தல் இந்த ஒளி மிகவும் ெசம்ெபயர்ச்ச அைடவதால் நமக்கு

நுண்ணைல கத ரியக்கமாக ேதாற்றமளிக்க கூடும். டிக்ேகயும் பீபல்சும்

இந்த கத ரியக்கத்ைத ஆராய்ந்து ெகாண்டிருந்த ேபாது ெபன்சயாசும்

வல்சனும்இைதேகள்வயுற்றுதாம்இைதமுன்ேபகண்டற ந்துவ ட்ேடாெமன

உணர்ந்தனர். இதற்காக 1978இல் ெபன்சயாஸ்மற்றும்வல்சனுக்கு ேநாபள்

பரிசு கைடத்தது. இது டிக்ேக மற்றும் பீபல்சுக்கு சற்று வருத்தத்ைதேய

தந்தது.

இப்ேபாது முதல் பார்ைவயல் நாம் எந்த தைசயலிருந்து பார்த்தாலுேம

அண்டம் ஒேர ேபால ெதரிக றது என்பதற்கான இத்தைகய ஆதாரங்கள்

அைனத்தும் அண்டத்தல், நமது இடத்தல் ஏேதனும் ச றப்பு இருப்பதாகேவ

காட்டுக றது. குற ப்பாக, மற்ற எல்லா வண்மீன் த ரள்களும் நம்ைம வ ட்டு

வலக ெசல்வதாக ெகாண்டால் நாேம அண்டத்தன் ைமயமாக இருக்க

ேவண்டுெமன ேதாண்றுகறது. ேவறு வழியல் ெசால்லப் ேபானால் ேவறு

எந்தவண்மீன் த ரளில்இருந்து பார்த்தாலுேம நமதுஅண்டம்ஒேர ேபாலேவ

ேதாற்றமளிக்க றது. இதுேவஃப்ரீட்ேமனின்இரண்டாவதுஅனுமானம்ஆகும்.

நம்மிடம் இந்த அனுமானத்தற்கு ஆதரவாகேவா அல்லது எத ராகேவா

எந்த அறவயல் ஆதாரமும் இல்ைல. ஆனாலும் இைத நம்புவைத வ ட

நமக்கு ேவறு வழியல்ைல. அண்டத்ைத சுற்ற ேவறு இடத்தலிருந்து

அல்லாமல்அைனத்துதைசயலும் நமதுஅண்டம்ஒேர ேபால ேதான்றனால்

அது குற ப்ப டதக்கதாக இருக்கும். ஃப்ரீட்ேமனின் மாத ரிய ல் அைனத்து

த ரள்களும் ஒன்ைறெயான்று வலக ச் ெசல்கன்றன. புள்ளிகள் நைறந்த

ஒருபலூைனஊதும்ேபாதுஅந்தப்புள்ளிகளுக்குஇைடேயயுள்ளெதாைலவு

அதகரிக்கும். ஆனால் அவற்றற்ெகன எந்த ைமயப்புள்ளியும் இருக்காது.

ேமலும் புள்ளிகள் எவ்வளவு ெதாைலவல் உள்ளேதா அவ்வளவு ேவகமாக

வலக ச்ெசல்லும். அேத ேபால ஃப்ரீட்ேமனின் மாத ரிய ல் வலக ச் ெசல்லும்

இரண்டு வண்மீன் த ரள்களின் ேவகமானது அதன் ெதாைலவுக்கு ேநர்

வ க தத்தல் இருக்கும். ஹபல் கண்டுபடித்தைதப் ேபான்று வண்மீன்

த ரளின் ெசம்ெபயர்ச்ச யானது நம்மிடமிருந்து உள்ள ெதாைலவுக்கு ேநர்
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வக தத்தல்இருக்கும்.

அவருைடய மாத ரி ெவற்றயைடந்தருந்தும், ஹபலின்

ேநாக்காய்வனுைடய கணிப்புகள் இருப்த ேபாதும் ஃப்ரீட்ேமனின்

கண்டுபடிப்பானது ேமற்குலகல் ெபரிதாக அறயப்படவல்ைல. ஆனால்

அெமரிக்க இயற்பயலாளர்களான ேஹாவர்ட் ராபர்ட்சன்னும், (Howard robert-

son) ப ரித்தானிய கணிதவயலாளரான ஆர்தர் வாக்கரும் (Arthur walker)

இேத ேபான்ற ேவெறாரு மாத ரிைய 1935இல் கண்டுபடித்த ேபாது தான்

அண்டத்தன் சீரான வ ரிவாக்கம் குற த்த ஹபலின் கண்டுபடிப்புக்கு பதல்

கைடத்தது.

ஃப்ரீட்ேமன் ஒன்ைறமட்டுேம கண்டுபடித்தருந்தாலும் உண்ைமயல்

அவருைடய இரண்டு அடிப்பைட அனுமானங்களுக்கு கீழ்படியும் மூன்று

வைகயான மாத ரிகள் உள்ளன. முதலாவது வைகயல் ஃப்ரீட்ேமன்

கண்டுபடிப்பானது,அண்டம்மிகெமதுவாகவ ரிவைடந்துக்ெகாண்டிருக்கும்

ேபாது வ ரிவைடதல் குைறக்கப்பட்டு, நன்றுவடுகறது. ப றகு த ரள்கள்

ஒன்ைறெயான்று ேநாக்க நகர்ந்து சுருங்க ெதாடங்குகறது. இரண்டு

அண்ைட த ரள்களின் ெதாைலவு சுழியமாக மீண்டும் அதகத் ெதாைலைவ

அைடக றது. ப றகுமீண்டும்சுழியத்ைதஅைடக றது.

இரண்டாவதுவைகவைட என்பது, அண்டம் மிக ேவகமாக வ ரிவைடயும்

ேபாது ஈர்ப்பு வைசயால் அைத நறுத்த இயலாது. இருப்பனும் சற்று

தாமதப் படுத்த இயலும். அருகலுள்ள வண்மீன் த ரள்களின் ெதாைலவு

சுழியத்தலிருந்துெதாடங்க இறுதயல்சீரானேவகத்தல்வலக ெசல்க றது.

இறுதயாக மூன்றாவது வைகயல், அண்டம் மீண்டும் தகர்வுறாமல்

இருப்பதற்கான ேவகத்தல் வ ரிவைடக றது. இதலும் ப ரிவானது

சுழியத்தலிருந்து ெதாடங்குகறது. இது மீண்டும் சுழியத்ைத எட்டாது

எனினும்ப ரிந்துெசல்வதுசறது ச ற தாககுைறயும்.

ஃப்ரீட்ேமன் மாத ரியன் முதலாவது குற ப்ப டதக்க அம்சமானது,

அண்டத்தன் ெவளி வைரயறுக்கப்படாதது அல்ல, ஆனால் அதற்கு

எந்த எல்ைலக்ேகாடும் இல்ைல. ஈர்ப்பு வைச வலிைமயாக இருந்தால்
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பூமியன் ேமற்பரப்ைப ேபான்ேற ெவளிையயும் தன் மீது வைளக்கறது.

ஒருவர் பூமியன் ேமற்பரப்பல் ஏேதனும் ஒரு தைசயல் பயணித்தால்,

கடக்க முடியாத தைடைய சந்த க்கேவா அல்லது ஏேதனும் வளிம்பல்

ேமாத ேயா வழமாட்டார். மாறாக, இறுதயல் ெதாடங்கய இடத்த ற்ேக

வந்து ேசர்வார். ெவளி ஆனது இந்த ஃப்ரீட்ேமனின் முதல் மாத ரிையப்

ேபான்றது தான், ஆனால் ேமற்பரப்ைபப் ேபான்று இரு பரிமாணமாக

இல்லாமல் முப்பரிமாணங்கைளக் ெகாண்டதாக இருக்கும். நான்காவது

பரிமாணமான காலமும் குற ப்ப ட்ட எல்ைலவைர வைரயறுக்கப்பட்டது தான்.

ஆனால் இது ெதாடக்கம் மற்றும் முடிவு என்ற இரண்டு எல்ைல அல்லது

முைனகைள உைடயக் ேகாட்ைடப் ேபான்றது. ெபாது சார்ப யல் ேகாட்பாடு

குவாண்டம் இயங்கயலின் உறுதயன்ைம ெகாள்ைகைய இைனக்கும்

ேபாது காலமும் ெவளியும் எல்ைலகேளா வளிம்புகேளா இல்லாமல் எப்படி

வைரயறுக்கப்பட்டாத மாறுகறது என பறகு பார்க்கலாம். அண்டத்ைத சுற்ற

ெசல்ல வரும்பும் ஒருவர் ஒரு தைசயல் ெசன்று ஆரம்ப த்த இடத்த ற்ேக

வந்து ேசர்வது எனும் கற்பைன நல்ல அறவயல் புைனகைத தான்.

ஆனால் இது நைடமுைறயல் சாத்தயமல்ல. ஏெனனின் அவர் சுற்ற

வருவதற்குமுன்ேபஅண்டம்மீண்டும்தகர்வுற்றுசுழியத்ைதஅைடந்துவடும்.

ஒளியல் ேவகத்ைத வ ட அத கமான ேவகத்தல் பயணித்தால் மட்டுேம அது

சாத்தயப்படும். ஆனால்அதற்குஅறவயல்அனுமத ப்பதல்ைல.

ஆனால், எந்த ஃப்ரீட்ேமனின் மாத ரி நம் அண்டத்ைத சரியாக

வளக்குகறது என ேகள்வ எழக்கூடும். அண்டம் வ ரிவைடவைத நறுத்த க்

ெகாண்டு சுருங்க ெதாடங்குமா? அல்லது வ ரிவைடந்துக் ெகாண்ேட

இருக்குமா? இதற்கு பதலளிப்பதற்கு நம்முைடய அண்டத்தன் தற்ேபாைதய

வ ரிவைடயும் ேவகமும், தற்ேபாைதய சராசரி அடர்த்தயும் ெதரிந்தருக்க

ேவண்டும். முட்டு மத ப்ைப வ ட அடர்த்த குைறவாக இருக்கும் பட்சத்தல்

ஈர்ப்பு வைசயானது அண்ட வ ரிவாக்கத்ைத நறுத்த ேபாதுமான ஆற்றைல

ெகாண்டதாக இருக்காது. அடர்த்த முட்டு மத ப்ைப வ ட அத கமாக

இருக்கும் ேபாது ஒரு கட்டத்தல் வ ரிவாக்கம் நறுத்தப்பட்டு அண்டம் மறு

தகர்வுறுதலுக்குஆளாகும்.
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தற்ேபாது டாப்ளர் வைளைவ பயன்படுத்த மற்ற த ரள்கள் நம்ைம

வ ட்டு வலக ச் ெசல்வைத ைவத்து அண்டத்தன் தற்ேபாைதய வ ரிவாக்க

வீதத்ைத கணக்கடுக ேறாம். இது மிகத் துல்லியமாகக் கணக்க டப்படுக றது.

இருப்பனும், தூரத்தலுள்ள ெதாைலவு சரியாக ெதரியாத த ரள்களுக்கு

மைறமுக முைறகைள பயன்படுத்துக ேறாம். ஒவ்ெவாரு 1000 மில்லியன்

ஆண்டுகளுக்கும் 5% முதல் 10% வைர அண்டம் வ ரிவைடக றது. ஆனாலும்

அண்டத்தன்தற்ேபாைதய சராசரி அடர்த்தயன் ந ச்சயமற்ற தன்ைமயானது

அதகமாகஉள்ளது.

அைனத்து வண்மீன்களுக்கும் நைறையக் கூட்டிவ ட்டு நமது வண்மீன்

த ரைளயும் ப ற த ரள்கைளயும் பார்க்கும் ேபாது, வ ரிவாக்க வீதத்ைத குைற

மத ப்பீடு ெசய்தாலும் கூட வ ரிவைடவைத தடுக்க ேதைவயான அளவானது

நூறல் ஒரு பங்குக்கு குைறவாகேவ உள்ளது. நம்முைடய த ரளும்,

ப றத்த ரள்களும் பாரிய அளவலான கரும் ெபாருட்கைள ெகாண்டுள்ளது

நமக்கு ெதரியும். அவற்ைற நம்மால் ேநரடியாக பார்க்க இயலாவ ட்டாலும்,

த ரளில் உள்ள வண்மீன்களின் சுழற்ச பாைதயல் ஏற்படும் ஈர்ப்பு

அழுத்தத்ைத ைவத்து அவற்ைற உணரமுடியும். ேமலும் ெபரும்பாலான

வண்மீன் த ரள்கள் கூட்டமாகக் காணப்படுகறது. ேமலும் இரண்டு

வண்மீன் த ரள்களுக்கு இைடேய கரும்ெபாருட்கள் இருப்பைத த ரளின்

சுழற்ச மூலம் யூகக்க முடியும். நாம் இந்த அைனத்து கரும்ெபாருட்கைளயும்

இைணத்தாலும் கூட நம்மிடம் அண்டத்ைத நறுத்த ேதைவயான ஆற்றலில்

10ல் ஒரு பங்ேக தற்ேபாதும் இருக்கறது. அண்டத்தன் சராசரி அடர்த்தைய

அண்ட வ ரிவாக்கத்ைத நறுத்தும் முட்டு மத ப்பு அளவுக்கு உயர்த்தும் மற்ற

ெபாருட்கள்இன்னும்நம்மால் கண்டறயப்படாமல்இருக்கலாம்.

தற்ேபாைதய ஆதாரங்களின் படி அண்டம் ெதாடர்ந்து வ ரிவைடந்து

ெகாண்டு தான் இருக்கும். ஆனால் அைதேய சார்ந்தருக்காது. அண்டம்

சுருங்க அழிவதாக இருந்தாலும், குைறந்தது அடுத்த 10,000 மில்லியன்

ஆண்டுகளில் அது நடக்கப் ேபாவதல்ைல. ஏெனனில் அண்டம் ஏற்கனேவ

குைறந்த பட்சம் அந்த அளவுக்காக வ ரிவைடந்தருக்க ேவண்டும். எனேவ

இைத பற்ற நாம் கவைலக் ெகாள்ள ேதைவயல்ைல. சூரிய குடும்பத்த ற்கு
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அப்பால் நாம் காலனிகைள அைமத்தால் மட்டுேம நமது சூரியனின்

முடிவுக்குப் பன்னும்மனித சமூகம் தைழக்கமுடியும்.
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ெபருெவடிப்பு

ஃப்ரீட்ேமனின் முடிவுகளின் அம்சங்களாவன, கடந்த காலத்தல் பத்து

முதல் இருபது பல்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அைனத்து வண்மீன்

த ரள்களுக்குமானெதாைலவுசுழியமாகஇருந்தது. ெபருெவடிப்புஎனப்படும்

அந்ேநரத்தல் அண்டத்தன் அடர்த்தயும், ெவளி-காலத்தன் வைளவும்

வைரயறுக்கஇயலாததாகஇருந்தது. இதன்படிெபாதுசார்ப யல் ேகாட்பாடும்

ஃப்ரீட்ேமனின் முடிவுகளும் அண்டத்தற்கு ஓர் ஓர்ைமப்புள்ளி (Singularity)

இருந்ததாக கணிக்க றது.

நம்முைடய அைனத்து அறவயல் ேகாட்பாடுகளுேம ெவளி-காலம்

ெமன்ைமயாகவும், க ட்டதட்ட தட்ைடயாக இருப்பதாக அனுமானித்ேத

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ெவளி-கால வைளவு (Space-time curvature)

எல்ைலயற்றதாக இருக்கும் ேபாது ெபருெவடிப்பன் ேபாது அைனத்து

அறவயல் வதகளுேம ஓர்ைமப்புள்ளியல் உைடபடுகறது. எனேவ

ெபருெவடிப்புக்கு முந்ைதய ந கழ்வுகள் எதுவுேம ப றகு நடக்கப்ேபாவைத

கணிக்கப் பயன்படாது. எந்த கணிக்கும் தன்ைமயும் ெபருெவடிப்பன்

ேபாது ெசயல்படாது. எனேவ நமக்கு ெபருெவடிப்புக்கு ப றகு நடந்தைவேய

நமக்கு ெதரியும். அதற்கு முன்பு நடந்தவற்ைற கணிக்க இயலாது.

நம்ைமப் ெபாருத்தவைர ெபருெவடிப்புக்கு முந்ைதய ந கழ்வுகளுக்கு

எந்த வைளவுகளும் இல்ைல. எனேவ அவற்ைற அண்டத்தன் அறவயல்

மாத ரிய ல் ஒரு பகுதயாக எடுத்துக் ெகாள்வதல்ைல. அவற்ைற நீக்கவ ட்டு

ெபருெவடிப்ைபேயஅண்டத்தன்ெதாடக்கமாக எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.

ெபருவாரியாேனார் அண்டத்த ற்கு ெதாடக்கம் உண்டு என்ற கருத்ைத

வரும்பவல்ைல. ஏெனனில் இது ெதய்வீக தைலயீட்டுக்கு வழிவகுக்கும்

என எண்ணியருக்கலாம். 1951ல் ெபருெவடிப்பு ேகாட்பாடு ேவதத்த ற்கு

ஒத்துப்ேபாவதாக கூற கற த்தவ ேதவாலயங்கள் ஏற்றுக் ெகாண்டன.

ெபருெவடிப்பு முடிைவ தவ ர்க்க ேவண்டுெமன்பதற்காகேவ பல முயற்ச கள்

ெசய்யப்பட்டன. நைலத்தன்ைம ேகாட்பாட்டிற்ேக ெபருவாரியான

ஆதரவு இருந்தது. 1948ல் நாஜிக்கள் ஆக்க ரமித்த ஆஸ்த ரியாவலுள்ள
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இரண்டு ஏதலிகளான ெஹர்மன் ேபாண்டி (Herman bondi) மற்றும் தாமஸ்

ேகால்டு (Thomas gold) ஆக ேயார் ேபார்க்காலத்தல் ெதாைல நைலமானி

கருவயன் வளர்ச்ச க்காக ேவைல ெசய்து ெகாண்டிருந்த ஃப்ெரட் ேஹாயல்

(Fred hoyle) என்பவருடன் இைணந்து இந்த கருத்ைத பரிந்துைரத்தனர்.

இந்த ேயாசைனயானது, வண்மீன் த ரள்கள் ஒன்ைறவ ட்டு ஒன்று

வலக ச்ெசல்லும் ேபாது அதற்கைடயல் இைடெவளி உருவாக றது, அந்த

இைடெவளியல் புதய த ரள்கள் உருவாக க்ெகாண்ேட இருக்கன்றன.

எனேவ அண்டமானது எல்லாக் காலத்தலும் எல்லாப் புள்ளியலிருந்து

பார்த்தாலுேமஒேர ேபாலேவகாட்ச யளிக்க றதுஎன்றது.

நைலத்தன்ைம ேகாட்பாட்டின் படி புதய ெபாருட்கள் ெதாடர்ந்து

உருவாவைத அனுமத ப்பதற்கு ெபாதுசார்ப யல் ேகாட்பாட்ைட

மாற்றயைமக்க ேவண்டியருந்தது. ஆனால் உருவாகும் ெபாருட்களின்

அளவு மிகவும் குைறவாகேவ இருந்தது. அதாவது, ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு

கன க ேலாமீட்டர். ஆனால் இது ேசாதைனேயாடு முரண்படவல்ைல.

எளிைமையயும், ேநாக்காய்வுகைள ெதளிவாக கணிப்பைதயும் ைவத்துப்

பார்க்கும் ேபாது இது சறந்த அறவயல் ேகாட்பாடுதான். இந்த

எண்ணற்ற த ரள்கேளா அல்லது அதற்ெகாத்த வண்ெபாருட்கேளா

அண்டத்தல் எங்கருந்து எப்ேபாது பார்த்தாலும் ஒேர ேபால காட்ச யளிக்க

ேவண்டுெமன்பதுஇதன்முக்கயமானஒருகணிப்புஆகும்.

1950களின்முடிவலும்1960களின்ெதாடக்கத்தலும்ேகம்ப ரிட்ஜ்பல்கைல

கழகத்தல் மார்ட்டின் ைரல் (Martin ryle) என்பவரின் தைலைமயன் கீழ் ஒரு

வானியலாளர் குழு புறெவளிகளில் உள்ள கத ரைலகளின் மூலங்கள் பற்ற

கணக்ெகடுப்பு நடத்தனர். இந்த ேகம்ப ரிட்ஜ் குழுவானது, ெபருவாரியான

கத ரைலகள் நமது த ரளுக்கு ெவளியலிருந்ேத வருவதாக காட்டியது.

ேமலும் ெபருவாரியான அைலகள் வலிைம குைறந்ததாகேவ இருந்தது.

வலிைமயான அைலகள் அருகலிருந்தும், வலிைமயற்ற அைலகள்

ெதாைலவலிருந்தும் வருவதாக வளக்கனர். அருகலுள்ள மூலங்களில்

ஒருகனஅடிஅலகுக்குகுைறவாகேவஇருப்பதாக ேதான்றுகறது.

இதுேவ நம் அண்டத்தன் மாெபரும் பகுதயன் ைமயத்தல் இருப்பதாக
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காட்டியது. ஏெனனில் ப ற பகுத கைளவ ட இங்ேகேய மூலங்கள் குைறவாக

உள்ளது. மாறாக இது ேவெறான்ைறயும் கூறுகறது. அதாவது கடந்த

காலத்தல் அதகமாக இருந்த மூலங்கள் அப்ேபாது பயணப்படத் ெதாடங்க

தற்ேபாேத நம்ைம வந்தைடக றது. இந்த வளக்கம் நைலத்தன்ைம

ேகாட்பாட்டிற்கு முரண்படுகறது. ேமலும் 1965ல் ெபன்சயாஸ் மற்றும்

வல்சனால் கண்டுபடிக்கப்பட்ட நுண்ணைல கத ரியக்கம் அண்டம் கடந்த

காலத்தல் மிகவும் அடர்த்தயாக இருந்தருக்க ேவண்டுெமனக் காட்டியது.

எனேவநைலத்தனைமக் ேகாட்பாடுவருத்தத்துடன்ைகவ டப்பட்டது.

இரண்டு ருசய அறவயலாளர்களான எவ்ேகனி லிவ்ஷட்ஸ் (Ev-

genii Lifshitz) மற்றும் ஐசக் கலாக்னிகாவ் (Isaac Khalatnikov) ஆக ேயாரும்

1963ல் ெபருெவடிப்புக் ேகாட்பாட்ைடயும், காலத்தன் ெதாடக்கத்ைதயும்

தவ ர்ப்பதற்கான முயற்சைய ேமற்ெகாண்டனர். ெபருெவடிப்பானது

ஃப்ரீட்ேமனின் மாத ரிய ல் குற ப்ப டத்தக்கதாக இருந்தாலும் உண்ைம

அண்டத்தற்கு ெவறும் ேதாராய மத ப்பீடு மட்டுேம என பரிந்துைரத்தனர்.

ஒருேவைள அைனத்து மாத ரிகளும் ஏறக்குைறய உண்ைம அண்டத்ைத

ேபாலஇருந்தருந்தால்ஃப்ரீட்ேமன்மட்டுேமெபருெவடிப்புஓர்ைமப்புள்ளிைய

ெபற்றருக்க ேவண்டும். ஃப்ரீட்ேமன் மாத ரிய ல் த ரள்கைள

ஒன்ைறெயான்று வலக ெசல்வதால் அைவ அைனத்தும் கடந்த காலத்தல்

ஒேரப் புள்ளியல் இருந்தது என்பது எந்த வயப்ைபயும் தரப்ேபாவதல்ைல.

இருப்பனும் உண்ைம அண்டத்தல் த ரள்கள் வலக ச்ெசன்றாலும்

பக்கவாட்டு தைசேவகத்துடனும் நகர்க றது. எனேவ எதார்த்தத்தல் அைவ

ஒருப் புள்ளியல் இருந்தருக்க முடியாது. ெநருக்கமாக ேவண்டுமானால்

இருந்தருக்கலாம். ஒருேவைள தற்ேபாைதய வ ரிவைடயும் அண்டம்

ெபருெவடிப்பலிருந்து ெதாடங்காமல், கடந்த சுருங்கும் கட்டத்தலுள்ள

அண்டத்தலிருந்து ெதாடங்கயருக்கலாம். அண்டம் தகர்வுற்றதால்

அதலுள்ள துகள்கள் ேமாதாமல் இருந்தருக்கலாம். ஒன்ைறவ ட்டு ஒன்று

கடந்தும் ெசன்றருக்கலாம். இது கூட தற்ேபாைதய வ ரிவைடதலுக்கு

காரணமாக இருந்தருக்கலாம். ப றகு எப்படி உண்ைம அண்டம்

ெபருெவடிப்பலிருந்துெதாடங்கயருக்கமுடியும்? என்ற ேகள்வ எழக்கூடும்.
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லிவ்ஷட்சும் கலாட்னிகாவும் ெசய்தெதல்லாம் ஃப்ரீட்ேமன் மாத ரிக்கு

ஒத்த மற்ற மாத ரிகைள புரிந்துக் ெகாள்ள முயன்றது தான். ஆனால்

அம்மாத ரிகள் உண்ைம அண்டத்தல் ேதாராய தைசேவகத்ைதயும்,

அதன் குைறபாடுகைளயும் கணக்கெலடுத்துக் ெகாண்டனர். வண்மீன்

த ரள்களானது ெவகுகாலம் ஒன்ைறெயான்று வலகக்ெகாண்ேட

ெசல்வதல்ைல என்றாலும் கூட, அத்தைகய மாத ரிகள் ெபருெவடிப்ப ேலேய

ேதான்றுகறது எனக் காட்டினர். ஆனால் இது சல வதவலக்கான

மாத ரிய ல் மட்டுேம சாத்தயெமன அவர்கள் வாத ட்டனர். அதாவது

அைனத்து த ரள்களும் சரியான பாைதயல் நகர ேவண்டும். ெபருெவடிப்பு

ஓர்ைமப்புள்ளி இல்லாத பல ஃப்ரீட்ேமனின் மாத ரிகள் ேபான்ற மாத ரிகள்

இருப்பதாகவும் அதனால் ெபருெவடிப்பு நடந்தருக்க வாய்ப்பல்ைல எனவும்

வாத ட்டனர். ப றேக ஃப்ரீட்ேமனின் பல மாத ரிகள் இருப்பைதயும் அைவ

ஓர்ைமப்புள்ளிையக் ெகாண்டிருப்பைதயும், பல த ரள்கள் எந்த ச றப்பான

வழியலும் நகர்வதல்ைல எனவும் உணர்ந்தனர். எனேவ அவர்களின்

கூற்ைற 1970ல்ைகவ ட்டனர்.

லிவ்ஷட்ஸ் மற்றும் கலாட்னிகாவ் உைடய இந்த பணியானது மிகவும்

முக்கயத்துவம் வாய்ந்தது. ஏெனனில் ெபாது சார்ப யல் ேகாட்பாடு சரியாக

இருக்கும்பட்சத்தல்ெபருெவடிப்பு-ஓர்ைமப்புள்ளிநடந்தருக்கேவண்டுெமன

இதுேவக் காட்டியது. எனினும் இது சல முக்கய ேகள்வகளுக்கு

பதலளிக்கவல்ைல. அதாவது ெபாது சார்ப யல் ேகாட்பாடு அண்டத்த ற்கு

ெபருெவடிப்பும், காலத்த ற்கு ெதாடக்கமும் உண்டு என்பைத கணிக்க றதா?

என்ற ேகள்வக்கான பதல் ப ரித்தானிய இயற்பயலாளரான ேராஜர்

ெபன்ேராசன் (Roger penrose) வ த்தயாசமான அணுகுமுைறயால் 1965ல்

கண்டறயப்பட்டது. ெபாது சார்ப யலில் ஒளிக்கூம்புகள் ெசயல்படும்

வதத்ைத பயன்படுத்தனார். ஈர்ப்பு வைச எப்ேபாதும் கவர்ந்து

இழுப்பைதயும், தனது ெசாந்த ஈர்ப்பு வைசயனாேலேய வண்மீன்கள்

தகர்வுற்று தனது எல்ைலைய சுழியத்ைத ேநாக்க ெகாண்டுவருவைதயும்

காட்டினார். எனேவ வண்மீனிலுள்ள அைனத்துப் ெபாருட்களும் சுழிய

அளவுக்கு சுருங்குகறது. எனேவ அடர்த்தயும், ெவளி-கால வைளவும்

எல்ைலயற்றதாக றது. சுருங்கச்ெசான்னால், ெவளி காலத்தன் ஒரு
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பகுதயல்ஏற்படும்ஓர்ைமப்புள்ளிேய கருந்துைளஎனப்படுகறது.

முதல் பார்ைவயல் ெபன்ேராசன் முடிவானது கடந்த காலத்தல்

ெபருெவடிப்பு நடந்ததா என்பதற்கு பதலளிக்கவல்ைல. எனினும்,

ெபன்ேராஸ் அவருைடய ேதற்றத்ைத ெவளிய ட்ட ேபாது நான் என்னுைடய

முைனவர் பட்டத்த ற்கான ஆய்வுக்கட்டுைரைய சமர்ப க்க ச ரமப்பட்டுக்

ெகாண்டிருந்த ஆராய்ச்ச மாணவனாக இருந்ேதன்.ெபன்ேராசன்

ேதற்றத்தல் காலத்தன் தைசைய பன்ேனாக்க ெசலுத்துவன்

மூலம் தகர்வுறுதல் வ ரிவாக்கமாக மாறுெமன நான் உணர்ந்ேதன்.

அண்டம் ஃப்ரீட்ேமனின் மாத ரிையப் ேபான்று ஏறக்குைறய தற்கால

அளவல் ெபரிதாக இருந்தால், ெபன்ேராசனுைடய ந பந்தைனகள்

இன்னும் இருந்தருக்கும். ெபன்ேராசன் ேதற்றம் தகர்வுறும் வண்மீன்

ஓர்ைமப்புள்ளியல் முடிவைடயுெமன்றுக் காட்டிவ ட்டது. காலத்ைத

பன்ேனாக்க ெசலுத்தும் வவாதமானது, ஃப்ரீட்ேமனின் மாத ரிையப்

ேபான்ற வ ரிவைடயும் அண்டங்கள் ஓர்ைமப்புள்ளிய ேலேய ெதாடங்குெமன

காட்டிவ ட்டது. ெதாழில் நுட்ப காரணங்களுக்காக, அண்டத்தன்

ெவளியானது வைரயறுக்க இயலாததாக இருக்க ேவண்டும். எனேவ நான்

அண்டமானதுதகர்வுறுதைலதவ ர்க்கும்ேவகத்தல்வ ரிவைடந்தால்மட்டுேம

அங்கு ஓர்ைமப்புள்ளி இருக்குெமன நருப க்க பயன்படுத்த க் ெகாண்ேடன்.

ஏெனனில்ஃப்ரீட்ேமனின்மாத ரிய ல்ெவளி வைரயறுக்கப்படாதது.

அடுத்த சல ஆண்டுகளில் ஓர்ைமப்புள்ளி ஏற்படேவண்டுெமன்ற

ேதற்றங்களிலிருந்து இைதயும் மற்ற ெதாழில் நுட்பங்கைளயும் நீக்க புதய

கணித நுட்பங்கைள உருவாக்க ேனன். 1970ல் நானும் ெபன்ேராசும் ேசர்ந்து

சமர்ப த்தஆய்வறக்ைகயல்அண்டம்நாம் ேநாக்கயறயும்ெபாருட்கைளவ ட

அத கமான ெபாருட்கைள ெகாண்டிருப்பைதயும், ெபாது சார்ப யல் சரி

என்பதன் மூலம் கண்டிப்பாக ெபருெவடிப்பு நடந்தருக்க ேவண்டுெமனவும்

நருப த்ேதாம்.

எங்கள் ஆய்வுக்கு கடுைமயான எத ர்ப்பு வந்தது. லிவ்ஷட்ஸ் மற்றும்

கலாட்னிகாைவ பன்பற்றுபவர்களாலும், ஓர்ைமப் புள்ளி ேகாட்பாட்ைட

ெவறுப்பவர்களாலும், ேமலும் இது ஐன்ஸ்டீனுைடய ேகாட்பாட்ைட
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சைதப்பதாக எண்ணியவர்களாலும் தான். இருப்பனும் யாராலும் கணித

ேதற்றத்த ற்கு எத ராக வாத ட முடியாது. எனேவ அண்டத்த ற்கு ஒரு

ெதாடக்கம்உண்டுஎனதற்ேபாதுெபாதுவாக ஏற்றுக்ெகாள்ளப் பட்டுவ ட்டது.
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3. மூன்றாம் ெசாற்ெபாழிவு

கருந்துைளகள்

கருந்துைள எனும் பதம் சல காலமாக தான் பயன்படுத்தப்பட்டு

வருகறது. அெமரிக்க அறவயலாளரான ஜான் வீலர் (John wheeler)

என்பவேர 1969ல்ெபயரிட்டார். ஆனால்இந்த ச ந்தைனக்கானஅடிப்பைட 200

ஆண்டுகளுக்கு முன்ேப ெதாடங்க வ ட்டது. அக்காலத்தல் ஒளிைய பற்ற

இரண்டு ேகாட்பாடுகள் இருந்தன. ஒன்று அது துகள்களால் ஆனதாகவும்

மற்றது அது அைலகளால் ஆனதாகவும் ெசான்னது. உண்ைமயல்

இரண்டுேம சரி என்பது நமக்கு இப்ேபாது ெதரியும். ஒளி அைலயால்

ஆனது என்ற ேகாட்பாட்டில் அது எப்படி ஈர்ப்பு வைசயல் ெசயல்படும் என்று

வளக்கப்படவல்ைல. ஆனால்ஒளி துகள்கலால்ஆனதுஎன்ற ேகாட்பாட்டின்

படி ஒளியானது பீரங்க குண்டுகளும், ஏவூர்த களும், ேகாள்களும் எப்படி

ஈர்ப்பு வைசயால் பாத ப்பைடக றேதா அவ்வாேற பாத ப்பைடகன்றன என

எத ர்பார்க்கலாம்.

ேகம்ப ரிட்ஜின் முதல்வரான ஜான் மிட்ெசல் (John mitchel) என்பவர்

இந்த அனுமானத்தன் அடிப்பைடயல் “இலண்டன் ேமட்டுக்குடியன்

தத்துவார்த்த பரிவர்த்தைனகள்” (Philosophical transactions of the Royal

society of London) என்ற நூலில் 1783ல் ஓர் ஆய்வறக்ைக சமர்ப த்தார்.

அதல் வண்மீன்கள் ெபரியதாகவும், ெநருக்கமாகவும் இருப்பதால்

வலிைமயான ஈர்ப்புப் புலத்ைதக் ெகாண்டிருக்கும். எனேவ அது ஒளிைய

ெவளிேயவ டாது என சுட்டிக்காட்டினார். வண்மீன்களின் ேமற்பரப்பலிருந்து

உமிழப்படும் ஒளியானது, அது ெவகுதூரம் ெசல்லும் முன்ேப பன்ேனாக்க

இழுக்கப்படுக றது. இதுேபால பல வண்மீன்கள் இருப்பதாக மிட்ெசல்

கூறனார். ஒளி ெவளிய டப்படாததால் அவற்ைற நம்மால் பார்க்க இயலாது.

ஆனால் அதன் ஈர்ப்பு புலத்ைத உணரமுடியும். அப்ெபாருட்கைளேய

தற்ேபாது கருந்துைளகள் என்க ேறாம். அைவேய வண்ெவளியன் கருப்பு
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ெவற்ற டங்கள்ஆகும்.

ச ல ஆண்டுகள் கழித்து, ஒரு பெரஞ்சு அறவயலாளரான மார்கஸ் டி

லாப்ேலஸ் (Marques de laplace) என்பர் மிட்ெசல்ைல சாராமேல இேதப்ேபான்ற

பரிந்துைர ஒன்ைற முன்ைவத்தார். இதல் சுவாரஸ்யம் என்னெவனில்

இக்கருத்ைத அவருைடய நூலான “உலகன் அைமப்பு” என்பதன் இரண்டு

பத ப்பல் மட்டுேம ேசர்த்தருந்தார். ப ந்ைதய பத ப்புகளில் அைவ நீக்கப்பட்டு

வ ட்டன. ஒருேவைள அவர் இைத ஒரு ைபத்தயக்காரத்தனமான ேயாசைன

என நைனத்தருக்கக் கூடும். உண்ைமயல் ஒளிைய நயூட்டனின் ஈர்ப்புக்

ேகாட்பாட்டில் உள்ள பீரங்க க்குண்ைடப் ேபால கருத இயலாது. ஏெனனில்

ஒளியன் ேவகம் மாறாதது. பீரங்க குண்டு பூமியலிருந்து ேமல் ேநாக்க

சுடப்படும் ேபாது ஈர்ப்பு வைசயால் ெமதுவாக்கப்பட்டு இறுதயல் ஓரிடத்தல்

நன்று பறகு கீேழ வ ழத் ெதாடங்குகறது. ஆனால் ஒளிமம் (Photon) ேமல்

ேநாக்க ச் ெசன்றாலும் சீரான ெவகத்த ேலேய ெசன்று வடுகறது. ப றகு

எப்படி நயூட்டானிய ஈர்ப்பு ஒளிைய பாத க்க முடியும்? என ேகள்வ எழலாம்.

பாரிய வண்மீன்களுக்கான ேகாட்பாடுகைள ெவளிய ட்டு நீண்ட காலம்

ஆகயருந்தும் கூட 1915ல் ஐன்ஸ்டீன் ெபாது சார்ப யல் ேகாட்பாட்ைட

ெவளியடும்வைரஇதற்கானபதல்கைடக்கவல்ைல.

ஒரு கருந்துைள எவ்வாறு உருவாக றது என்பைத அற ந்து ெகாள்ள

ஒரு வண்மீனின் வாழ்க்ைக சுழற்சைய புரிந்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்.

அத க அளவலான வாயுக்களால் குற ப்பான ைஹட்ரஜனால் உருவான

வண்மீன்கள் தன் ெசாந்த ஈர்ப்பு வைசயாேலேய தகர்வுறத் ெதாடங்குகறது.

இது சுருங்கும் ேபாது அதலுள்ள அணுக்கள் ஒன்ேறாெடான்று அதக அைல

நீளத்தலும், மிகுந்த ேவகத்துடனும் ேமாத க்ெகாண்டு ெவப்பமைடக றது.

இறுதயாக இந்த வாயுக்கள் அதக ெவப்பத்ைத அைடயும் ேபாது

ைஹட்ரஜன் அணுக்கள் ஒன்ேறாெடான்று இைணந்து ஹீலியம்

வாயுக்கைள உருவாக்குகறது. இதலிருந்து அதகப்படியான வாயுக்கள்

ெவளிய டப்படுக றது. இதுஒருகட்டுபடுத்தப்பட்டைஹட்ரஜன்அணுகுண்ைட

ேபால ெசயல் படுகறது. இதனாேலேய வண்மீன்கள் ஒளிர்கன்றன. இந்த

அத கப்படியான ெவப்பம் வாயுக்களின் அழுத்தத்ைத ஈர்ப்பு வைசைய சமன்
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ெசய்யும்அளவுக்குகுைறக்க றது. ேமலும்வாயுக்கள்சுருங்குவைதநறுத்த க்

ெகாள்கன்றன. இது ஒரு பலூைன ஊதும்ேபாது உள்ளிருக்கும் அழுத்தம்

பலூைனசறயதாக்க சமன்ெசய்யமுயல்வதற்குஒப்பானதாகும்.

அணுக்கரு வைனகளின் ெவப்பம் ஈர்ப்பு வைசைய சமன் ெசய்வதன்

மூலம் வண்மீன் நீண்ட காலத்துக்கு நைலயாகேவ இருக்கும். எனினும்,

இறுதயாக ைஹட்ரஜனும் ஏைனய எரி ெபாருட்களும் தீர்ந்துவடுகறது.

ஆனல் முரண்ெமய்ைமயாக அத கப்படியான எரிெபாருள் சீக்க ரம்

தீர்க றது. ஏெனனில் பாரிய வண்மீன்களுக்கு அதன் ஈர்ப்பு வைசைய

ஈடுகட்ட அத கப்படியான ெவப்ப ஆற்றல் ேதைவப்படுகறது. அத க

ெவப்பத்த ற்கு அதக எரிெபாருள் ேதைவப்படுகறது. ேதாராயமாக

நமது சூரியனுக்கு அடுத்த 5000 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு ேதைவயான

எரிெபாருள் இருக்கறது. ஆனால் பல பாரிய வண்மீன்கள் 100 மில்லியன்

ஆண்டுகளுக்கு உள்ளாகேவ எரிெபாருைள பயன் படுத்த வடுகறது. இது

அண்டத்தன் வயைதவ ட மிகவும் குைறவு. எரிெபாருள் தீர்ந்த உடேனேய

வண்மீன்கள் குளிரைடயத் ெதாடங்க சுருங்கத் ெதாடங்குகறது. ப றகு

என்ன நடக்கும் என்பைத 1920களின் இறுதய ேலேய நாம் புரிந்துக்ெகாள்ள

ெதாடங்க ேனாம்.

1928ல் இந்தய பட்டதாரி மாணவரான சுப்ரமணியம் சந்த ரேசகரன்

என்பவர் ப ரித்தானிய வானியலாளர் சர் ஆர்தர் எடிங்க்டன் (Arthur ed-

dington) உடன் இங்கலாந்தலுள்ள ேகம்ப ரிட்ஜில் படிக்க கடற்பயணம்

ேமற்ெகாண்டார். எடிங்டன் ெபாதுசார்ப யல் ேகாட்பாட்டில் ந புணத்துவம்

வாய்ந்தவர். 1920களின் ெதாடக்கத்தல் ஒரு பத்த ரிக்ைகயாளர் எடிங்டனிடம்

ெபாது சார்ப யல் ேகாட்பாடு உலகல் மூன்றுேபர் மட்டுேம புரிந்து ெகாண்ட

ேகாட்பாடு என்ற ெசான்னதாகவும், அதற்கு எடிங்டன் “அந்த மூன்றாவது நபர்

யாெரன்று ேயாச த்து ெகாண்டிருக ேறன்” என ெசான்னதாகவும் ஒரு கைத

உண்டு.

சந்த ரேசகர் அவருைடய கடற்பயணத்தன் ேபாது வண்மீன் எப்படி

எரிெபாருள் தீர்ந்த ப றகும் தனது ெசாந்த ஈர்ப்பனாேலேய ப ரிந்து

ெசல்க றது என ஆராய்ந்து ெகாண்டிருந்தார். அவருைடய ேயாசைனயானது,
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வண்மீன்கள் ச றயதாகும் ேபாது ெபாருட்களின் துகள்கள் ெநருங்க

வருகறது. ஆனால் பாலி தவ ர்ப்புக் ெகாள்ைகயன் படி இரண்டு துகள்கள்

ஒேர நைலையயும், தைசேவகத்ைதயும் ெபற்றருக்க முடியாது. எனேவ

ெபாருள்துகள்கள் ேவறுபட்ட தைசேவகத்ைதெகாண்டிருக்க ேவண்டும்.

எனேவ இதுேவ அவற்ைற ஒன்ைறெயான்று வலக்க வண்மீன்

வ ரிவைடயவும் காரணமாக இருந்தருக்க ேவண்டும். ஒரு வண்மீன்

அதன் ஈர்ப்பு வைசயன் கவர்ச்சையயும், தவ ர்ப்புக் ெகாள்ைகயன்

வலக்கு வைசையயும் சமன் ெசய்வதன் மூலம் அதன் ஆரத்ைத மாறாமல்

ைவத்துக் ெகாள்ள முடியும். முன்பு ேபாலேவ இதன் வாழ்வு ஈர்ப்பு வைசைய

ெவப்பத்தால் சமன்ெசய்வதன்மூலம்நீடிக்க றது.

வலக்கு வைசகளுக்கு ஒரு அளவு இருப்பனும் அைத தவ ர்ப்புக்

ெகாள்ைகேய ெகாடுத்து வடுகறது என சந்த ரேசகர் உணர்ந்து ெகாண்டார்.

ெபாது சார்ப யல் ேகாட்பாடு ெபாருள்துகள்களின் தைசேவகத்ைதஒளியன்

ேவகத்த ற்கு உள்ளாகேவ இருக்க ேவண்டுெமன வைரயைற வத க்க றது.

எனேவ வண்மீன்கள் ேதைவயான அடர்த்தைய ெபறும்ேபாது தவ ர்ப்பு

ெகாள்ைகயால் ஏற்படும் வலக்கு வைசைய வ ட ஈர்ப்பு வைசேய அத கமாக

இருக்கும். நம் சூரியைன வட ஒன்றைர மடங்கு நைறெகாண்ட குளிர்

வண்மீன்களால் அதன் ெசாந்த ஈர்ப்புக்கு எத ராக தன்ைன தற்காத்துக்

ெகாள்ள இயலவல்ைல என சந்த ரேசகர் கணக்க ட்டார். இைதேய நாம்

“சந்த ரேசகர்வைரயைற” (chandrasekar limit) என்க ேறாம்.

இது பாரிய வண்மீன்களின் இறுதவதயன் மீது தீவ ரமான தாக்கத்ைத

ெகாடுத்தது. ஒரு வண்மீனின் நைற சந்த ரேசகர் வைரயைறைய வ ட

குைறவாக இருந்தால், அது இறுதயல் சுருங்குவைத நறுத்த க் ெகாண்டு

ெவண் குறுமீனாக (white dwarf) அதன் இறுத நைலைய எட்டிவடும்.

அதன் ஆரம் சல ஆய ரம் ைமல்களாகவும், அடர்த்த ஒரு கன இன்ச்க்கு

நூற்றுக்கணக்காக டன்களாகவும் இருக்கும். ெவன்குறுமீன்களிலுள்ள

ெபாருட்களின் மின்மத்ைத தவ ர்ப்புக் ெகாள்ைகயன் வலக்குவைச

ஆதரிக்க றது. தற்ேபாது பல ெவண்குறுமீன்கைள நாம் கண்டற ந்துள்ேளாம்.

இரவு வானில் ெதரியும் மிகப்ெபாலிவு மிக்க வண்மீனான ச ரியைச
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சுழன்றுக் ெகாண்டிருக்கும் ஒரு ெவண்குறுமீேன முதன் முதலில்

கண்டறயப்பட்டது.

நமது சூரியனின் நைறையவ ட ஒன்று அல்லது ஒரண்டு மடங்கு நைற

ெகாண்ட மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வண்மீன்களுக்கு ேவெறாரு சாத்தயமான

இறுதநைலஇருக்கேவண்டுெமனஉணர்ந்துெகாண்ேடாம். ஆனால்அைவ

ெவண்குறுமீைன வ டவும் ச றயதாக இருக்கும். இந்து வண்மீன்கைள

ெநாதுமத்த ற்கும் (Neutron) ேநர்மத்த ற்கும் (proton) இைடேயயுள்ள தவ ர்ப்புக்

ெகாள்ைகயன் வலக்கு வைச ஆதரிக்க றது. இைத ெநாதும வண்மீன்கள்

என்றைழக்க ேறாம். இதன் ஆரம் 10 ைமல்கள் அளவலும், அடர்த்த ஒரு

கன இன்ச்க்கு நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் டன்களாகவும் இருக்கும்.

அேத ேநரத்தல் ெநாதும வண்மீன்கைள ேநாக்கறய முடியாது என

கணிக்கப்பட்டது. ேமலும்அதற்குபலஆண்டுகளுக்குஅதுகண்டறயப்படவும்

இல்ைல.

சந்த ரேசகரின்வைரயைறையவ டஅத க நைறெகாண்டவண்மீன்களுக்கு

அைவ தன் எரிெபாருைள இழக்கும் ேபாது ேவெறாரு ப ரச்சைனயும்

இருந்தது. ச ல சமயங்களில் அைவ ெவடித்து வ டலாம் அல்லது

வைரயைறக்கு கீேழ வருவதற்காக ேதைவயான ெபாருட்கைள

தன்னிடமிருந்து தூக்கெயறயவும் ெசய்யலாம். ஆனால் இது எப்ேபாது

நடக்குெமன ெசால்வதற்கல்ைல. எவ்வளவு ெபரிய வண்மீனாக

இருந்தாலும் அதற்கு எப்படி தான் இப்ேபாது எைடையக் குைறக்க

ேவண்டுெமன ெதரியும்? ேமலும் அைனத்து வண்மீன்களும் நைறைய

குைறக்க ேவண்டுெமனில் ெவண்குறுமீனுக்கும், ெநாதும வண்மீனுக்க

அவற்றன் வைரயைறைய வ ட அத கமான நைற ேசரும்ேபாது என்ன

நடக்கும்? அதுவைரயைறயற்றஅடர்த்தயல்தகர்வுற்றுவடுமா?

எடிங்டன் இந்த முடிவன் தாக்கத்ைத கண்டு அத ர்ச்ச யுற்று

சந்த ரேசகரின் முடிைவ மறுதலித்தார். ஒரு வண்மீன் ஒரு புள்ளியல்

தகர்வுற சாத்த ேய இல்ைல என அவர் நைனத்தார். அக்காலத்ைதய

அறவயலாளர்களும் அவ்வாேற எண்ணினர். ஐன்ஸ்டீன் தான் எழுதய

ஆய்வறக்ைகயல் வண்மீன்கள் சுழிய அளவுக்கு சுருங்காது என கூறனார்.
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மற்ற அறவயலாளர்களுக்கும், தன்னுைடய ஆச ரியரும், வண்மீன்

கட்டைமப்பன் முதன்ைம அதகாரியுமான எடிங்டனுக்கு வேராதமான இந்த

ஆய்ைவ சந்த ரேசகர் ைகவ ட்டு வ ட்டு ேவறு வானியல் ஆய்வுகளுக்கு

ெசல்லுமாறு வற்புறுத்தனார். எனினும் 1983ல் குளிர் வண்மீன்களின்

வரம்ப டப்பட்ட நைறஆய்வுக்காகஅவருக்கு ேநாபள் பரிசு கைடத்தது.

தவ ர்ப்புக்ெகாள்ைகயால் பலவண்மீன்கள் சந்த ரேசகர்வைரயைறைய

தாண்டும் ேபாது அைவ தகர்வுறுவைத தடுக்க முடியாெதன சந்த ரேசகர்

சுட்டிகாட்டினார். ஆனால் ெபாது சார்ப யல் ேகாட்பாட்டின் படி அத்தைகய

வண்மீன்களுக்கு என்ன நடக்குெமன்பைத 1939ஆம் ஆண்டு இளம்

அெமரிக்ரான இராபர்ட் ஓபன்ெஹய்மர் (Robert openheimer) வளக்கும்

வைர புரிந்துக்ெகாள்ள இயலவல்ைல. அக்காலத்ைதய ெதாைல

ேநாக்க களால் எந்த ேநாக்காய்வு வைளவுகளும் ந கழவல்ைல என்ற

முடிைவ அவர் பரிந்துைரத்தார். அப்ேபாது இரண்டாம் உலகப்ேபார்

குறுக்க ட்டதால்அணுகுண்டுதயாரிப்பதல்தன்ைனஈடுபடுத்த க்ெகாண்டார்.

ேபாருக்குப்பன் ஈர்ப்பு தகர்வுறுதல் ப ரச்சைனகைள பல அறவயலாளர்கள்

மறந்ேத ேபாயனர். அதற்கு பதல் அணுைவயும் அதன் உட்கருைவயும்

ஆராய்வதல் ஆர்வம் காட்டினர். வானியல் மற்றும் அண்டவயல்

ஆகயவற்றன் ச க்கல்கள் மீதான ஆர்வம் நவீன ெதாழில் நுட்பங்களின்

வரவால் வந்த வானியல் கணிப்புகள் மற்றும் வைரயைறயன் அதகரிப்பு

மூலம் புத்துய ர் ெபற்றது. ஓபன்ெஹய்மரின் பணியானது பலரது மறு

கண்டுபடிப்புகளுக்கும், வளர்த்ெதடுத்தலுக்கும்ஆட்பட்டது.

ஓபன்ெஹய்மரின் பணியல் நாம் அைடந்த ைமப்பு பன்வறுவாறு:

வண்மீன்களின் ஈர்ப்புப் புலம் ெவளி-காலத்தல் வண்மீன்கள்

இல்லாதருந்தால் ஒளிக்கத ர்களின் பாைதைய மாற்றுகறது. அவற்றன்

நுனிகளிலிருந்து ெவளிப்படும் ஒளிக்கீற்றானது. ெவளி மற்றும் காலத்தல்

பன்பற்றப்படும் பாைதகைள குறக்கும் ஒளிக்கூம்புகள் வண்மீனின்

ேமற்பரப்புக்கு அருகல் சற்று உள்ேநாக்க வைளந்தருக்கும். தூரத்து

வண்மீன்களிலிருந்து வரும் இந்த வைளந்த ஒளிைய சூரிய க ரகணத்தன்

மீது நம்மால் ேநாக்கறய முடியும். வண்மீன் சுருங்கும் ேபாது அதன்
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ேமற்பரப்பலுள்ள ஈர்ப்புப்புலம் வலிைமயாக ஒளிக்கூம்புகைள உள்ேநாக்க

அத கமாக வைளக்கும். இதுேவ ஒளி வண்மீன்களிலிருந்து தப்ப ப்பைத

கடினமாக்குகறது. ேமலும் ஒளியானது மங்கலாகவும் சவப்பாகவும் தூரத்து

ேநாக்காய்வாளருக்குெதரிக றது.

இறுதயல் ஒரு வண்மீன் சுருங்க முட்டு ஆரத்ைத அைடயும் ேபாது

ேமற்பரப்பலுள்ள ஈர்ப்பு புலம் மிகவும் வலிைமயாக ஒளிக்கூம்ைப

உள்ேநாக்க வைளப்பதால் ஒளியால் அதலிருந்து வடுபட முடியாமல்

ேபாக றது. ெபாது சார்ப யலின் படி எந்த ெபாருளும் ஒளியன் ேவகத்ைத

வ ட அத கமாகப் பயணிக்க இயலாது. இதனால் ஒளியாேலேய வடுபட

முடியாத ேபாது ேவறு எதனாலும் வ டபட இயலாது. அைனத்துேம ஈர்ப்பு

புலத்தால் பன்ேனாக்க இழுக்கப்படுக றது. ஒருவரிடம் ந கழ்வுகளின்

ெதாகுப்ேபா, ெவளி-காலத்தன் பகுத ேயா இருந்தாலும் கூட தூரத்து

ேநாக்காய்வாளைர அைடய ஒளி இதலிருந்து ெவளிேயற சாத்தயேம

இல்ைல. இந்த பகுதையேய நாம் கருந்துைள என்க ேறாம். இதன்

எல்ைலேய ந கழ்வு பரப்ெபல்ைல (Event horizon) எனப்படுக றது. இது

கருந்துைளயலிருந்து ெவளிேயற முயன்று ேதாற்ற ஒளியைலகளின்

பாைதேயாடுஒத்துப்ேபாக றது.

ஒரு வண்மீன் தகர்வுற்று கருந்துைள உருவாகும் ேபாது நாம் எைத

காண்ேபாம் என்பைத புரிந்துக்ெகாள்ள, ெபாது சார்ப யலின் படி “காலம்

அறுதயானது அல்ல” என்பைத நைனவல் ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.

ஒவ்ெவாரு ேநாக்காய்வாளரும் தனக்ேக உரிய தனித்த கால அளவீடுகைள

ெகாண்டிருப்பார். ஒரு வண்மீனுக்கு ேமேல ந ற்பவருக்கும், தூரத்தல்

இருப்பவருக்கும் ஈர்ப்பு புலத்தன் காரணமாக காலம் மாறுபடும். இந்த

வைளைவ பூமியன் மீதுள்ள தண்னீர் ேகாபுரத்தன் ேமலும் கீழும் ஒரு

கடிகாரத்ைதைவத்துபரிேசாத த்துவ டலாம். ஒருதுணிச்சலானவண்ெவளி

வீரர் ஒருவர் ஒரு தகர்வுறும் வண்மீன் மீது நன்றுக்ெகாண்டு ஒவ்ெவாரு

வனாடியும்அந்தவண்மீைனசுழலும்தன்னுைடயவண்கலனுக்குசமிக்ைஞ

அனுப்புக றார் என்றுைவத்துக்ெகாள்ேவாம். அவருைடயைகக்கடிகாரத்தல்

பத ெனாரு மணி என்று காட்டும்ேபாது ஈர்ப்புப்புலம் மிகவும் வலுவாக முட்டு
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ஆரத்த ற்கு கீேழ வண்மீன் சுருங்க வடும். எனேவ அவருைடய சமிக்ைஞ

வண்கலைனஅைடயாது.

வண்கலத்தலிருந்து பார்க்கும் அவருைடய சகாக்கள் வண்ெவளி

வீரரின் ெதாடர்ச்ச யான சமிக்ைஞகளுக்கு இைடேயயான இைடெவளி

பத ெனாரு மணிைய ெநருங்க ெநருங்க நீண்டுெகாண்ேட ெசல்வைத

காண்பார்கள். இருப்பனும், 10:59:59 வைர இந்த வைளவுக் குைறவாகேவ

இருக்கும். 10:59:58 க்கும் 10:59:59 க்கும் இைடேயயான இைடெவளிக்கு

அவர்கள் ஒரு வனாடிக்கு சற்று அதகமாகேவ காத்தருக்க ேவண்டும்.

ஆனால் 11 மணிக்கான சமிக்ைஞக்குஅவர்கள்காலாகாலத்த ற்கும்காத்துக்

ெகாண்ேட இருக்க ேவண்டியது தான். வண்கலத்தலிருந்து பார்க்கும் ேபாது

வண்மீன் ேமற்பரப்பலிருந்து 10:59:59 க்கும் 11 மணிக்கும் இைடேய இருந்து

உமிழப்பட்ட ஒளியானது வைரயறுக்க இயலா காலத்துக்கு பரவ ெசல்வதாக

ெதரியும்.

அடுத்தடுத்த அைலகளுக்கான கால இைடெவளி வண்கலனிலிருந்து

பார்க்கும் ேபாது அத கரித்துக் ெகாண்ேடயருக்கும். ேமலும்

வண்மீனிலிருந்து வரும் ஒளி ெமன்ேமலும் சவப்பாகவும் ெமன்ேமலும்

மங்கலாகவும் காட்ச யளிக்கும். இறுதயல் ஒளி மங்க வண்கலனிலிருந்து

பார்க்கேவ முடியாதபடி ஆகவடும். இறுதயல் கருந்துைள மட்டுேம

எஞ்சயருக்கும். இருப்பனும் வண்கலன் மீது அந்த வண்மீன் அேத

ஈர்ப்பு புலத்ைதேய ெசலுத்தும். குைறந்தது ெகாள்ைகயளவலாவது இந்த

வண்மீன் வண்கலத்தற்கு புலப்படும். வண்மீனின் ஈர்ப்பு புலத்தால்

ேமற்பரப்பலிருந்து வரும் ஒளி ெசம்ப றழ்வு அைடந்தால் அைத நம்மால்

பார்க்க இயலாது. எனினும் ெசம்ப றழ்வானது தானாக வண்மீனின் ஈர்ப்பு

பலத்ைத பாத ப்பதல்ைல. இதனால்அந்தவண்கலன்இந்த கருந்துைளைய

சுற்றவரத் ெதாடங்கும்.

நானும் ேராஜர் ெபன்ேராசும் 1965 முதல் 1970 வைர நடத்தய ஆய்வல்

ெபாது சார்ப யல் ேகாட்பாட்டின் படி கருந்துைளக்குள் எல்ைலயற்ற

அடர்த்தயுடன்கூடியஓர்ஓர்ைமப்புள்ளிஇருக்கேவண்டுெமனக்காட்டிேனாம்.

இது ெபருெவடிப்பன் ேபாதுள்ள காலத்தன் ெதாடக்கத்ைதப் ேபால
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இல்லாமல் தகர்வுறும் ெபாருட்களுக்கும், அந்த வண்ெவளி வீரருக்குமான

காலத்தன் முடிவாக இருக்கும். ஓர்ைமப்புள்ளியன் ேபாது அைனத்து

அறவயல் வதகளும் நம்முைடய எத ர்காலத்ைதப் பற்றய கணிப்புகளும்

ெசயல்படாமல் ேபாக றது. எனினும் கருந்துைளக்கு ெவளிேய இருக்கும்

எந்த ேநாக்காய்வாளரும், இந்த எத ர்கால கணிப்பன் ேதால்வயால்

பாத க்கப்பட ேபாவதல்ைல. ஏெனனில் ஓர்ைமப்புள்ளியலிருந்து எந்த

ஒளிேயா சமிக்ைஞேயாஅவர்கைளஅைடயப்ேபாவதல்ைல.

இந்த குற ப்ப டத்தகுந்த உண்ைமயானது ேராஜர் ெபன்ேராைச

“அண்டவயல் தணிக்ைக கருதுேகாளுக்கு” (Cosmic censorship hypothesis)

இட்டுச்ெசன்றது. இதுேவ கடவுள் ”ஒளிவற்ற ஓர்ைமப்புள்ளிைய (Naked

singularity) ெவறுக்க றார் என்ற ெபாழிப்புைரக்கு காரணமாக அைமந்தது.

ேவெறாரு வைகயல் ெசால்லப்ேபானால் ஈர்ப்பு தகர்வுறுவதால் உருவாகும்

ஓர்ைமப்புள்ளியானது கருந்துைளகள் ேபான்ற ெபாருட்களில் மட்டுேம

இருக்கும். அங்குமட்டுேமஅவற்றால்ந கழ்வுபரப்ெபல்ைலயன்பார்ைவயல்

இருந்து மைறந்துக் ெகாள்ள முடியும். இதுேவ வலுவற்ற அண்டவயல்

தணிக்ைக கருதுேகாள் எனப்படுகறது. இதுேவ கருந்துைளக்கு ெவளிேய

இருக்கும் ேநாக்காய்வாளைர ஓர்ைமப்புள்ளியால் ஏற்படும் வைளவு

கணிப்புகள் ேதாற்றுப்ேபாவதலிருந்து தடுக்க றது. ஆனால் இதனால்

ெகடுவாய்ப்பாக அந்த துைளக்குள் வழுந்த வண்ெவளிக்காக கடவுள்

எைதயும்ெசய்யப்ேபாவதல்ைல.

நமது வண்ெவளி வீரர் ஒளிவற்ற ஓர்ைமப்புள்ளிைய காண

ெபாது சார்ப யல் சமன்பாட்டின்படி சல வழிகள் உள்ளன. அைவ

ஓர்ைமப்புள்ளிைய எட்டும் முன்ேப ஏேதனும் புழுத்துைளயல் (Worm hole)

வழுந்து அண்டத்தன் ேவறு பகுத க்கு ெசன்றுவடலாம். இது ெவளி

மற்றும் காலத்தல் பயணிப்பதற்கான அதகப்படியான சாத்தயக்கூறுகைள

தருகறது. ஆனாலும் ெகடுவாய்ப்பாக இந்த வாய்ப்பு நைலத்தன்ைம

அற்றதாக உள்ளது. வண்ெவளி வீரர் ேபான்ற ச றய இைடயூறுகள்

அவற்ைற மாற்றக்கூடும். இதனால் வண்ெவளி வீரர் கருந்துைளைய

எட்டி அவரின் காலம் முடியும் வைர அவரால் ஓர்ைமப்புள்ளிைய பார்க்க

www.Kaniyam.com 53 FreeTamilEbooks.com



அைனத்தற்குமானேகாட்பாடு தமிழில்:   கப லன்ேவதெரத்தனம்

இயலாது. ேவறு வழியல் ெசால்லப்ேபானால், கருந்துைளகள் அவருைடய

எத ர்காலத்த ேலேயஇருக்கும், கடந்தகாலத்தல்அல்ல.

அண்டவயல் தணிக்ைக கருதுேகாளின் வலிைமயான வடிவேம

எதார்த்தமான தீர்வாகும். ஓர்ைமப்புள்ளிகளானது தகர்வுறும்

ஈர்ப்புகைளப்ேபால எப்ேபாதும் எத ர்காலத்த ேலா அல்லது

ெபருெவடிப்ைபப்ேபால எப்ேபாதும் கடந்த காலத்த ேலேயா இருக்கும். ச ல

வைகயான அண்டவயல் தணிக்ைக கருதுேகாள் இன்னும் இருப்பதாக

நம்பலாம். ஏெனனில் ஓர்ைமப்புள்ளிக்கு ெநருங்க ெசன்றால் கடந்த

காலத்ைத ேநாக்க பயணிக்க சாத்தயப்படலாம். இது அறவயல் புதன

எழுத்தாளர்களுக்கு ேவண்டுமானால் நல்ல ெசய்தயாக இருக்கலாம்.

ஆனால் இது அவருைடய வாழ்க்ைகையேய பாதுகாப்பற்றதாக்க

வடும். யாேரனும் கடந்த காலத்த ற்கு ெசன்று உங்கள் அம்மாைவேயா

அப்பாைவேயா நீங்கள்கருவுறும்முன்ேனெகான்றுவடக்கூடும்.

கருந்துைளைய உருவாக்கும் ஈர்ப்பு தகர்வுறுதலில் அைனத்து

இயக்கங்களும் ஈர்ப்பு அைலகளால் தடுத்து நறுத்தப்படுக ரது.

கருந்துைளகள் ஒரு நைலயான நைலக்கு நீண்ட காலம் எடுக்காது

என நைனக்கக்கூடும். இந்த இறுத நைலத்தன்ைம நைல என்பது

கருந்துைளைய உருவாக்க தகர்வுறும் ெபாருட்களின் உள்ளடக்கத்ைத

ெபாறுத்தது. கருந்துைளகள் எந்த வடிவத்ைதயும் அளைவயும்

ெகாண்டிருக்கலாம். இதன் வடிவம் நைலயானதல்ல. ஆனால் அது

அைசவுறுவதாகஇருக்கும்.

1967ல் டப்ளிைன ேசர்ந்த ெவர்னர் இஸ்ேரல் (Werner israel)

என்பவர் எழுதய ஆய்வறக்ைகயலிருந்து கருந்துைளகள் பற்றய

படிப்பு பரிணாமமைடந்தது. எல்லா கருந்துைளகளும் சரியான

வட்டமாகேவா ேகாளமாகேவா இருந்தும் கூட அைவ சுழல்வதல்ைல

என இஸ்ேரல் காட்டினார். ேமலும் இதன் வடிவம் அதன் நைறையப்

ெபாறுத்தது. ஐன்ஸ்டீனின் சமன்பாட்டின் ஒரு குற ப்ப ட்ட தீர்வு மூலம்

இது வவரிக்கப்படலாம். இது காரல் ஸ்வார்ஸ்ைசல்ட் (Karl schwarschild)

என்பவரால் ெபாது சார்ப யல் கண்டுபடிக்கப்பட்ட ச ல ஆண்டுகளில்
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நறுவப்பட்டது. முதலில் இஸ்ேரலுைடய முடிவுகைள அவரும் ேமலும் பலரும்

வளக்க க் ெகாண்டிருந்தனர். கருந்துைளகைள உருவாக்கும் தகர்வுறும்

ெபாருட்கள் சரியான வட்டம் அல்லது ேகாளமாக இருக்குெமன ஆதாரம்

காட்டினார். ெபாதுவாக எந்த உண்ைமப்ெபாருளும் சீரான ேகாளமாக

இருப்பதல்ைல. ஈர்ப்பு தகர்வுறுதலானது ஒளிவற்ற ஓற்ைமப்புள்ளிக்கு

இட்டுச்ெசல்க றது. இஸ்ேரலின் முடிவுகளில் ேவறுபட்ட வளக்கங்கள்

இருப்பனும் ேராஜர் ெபன்ேராஸ் மற்றும் ஜான் வீலரால் இது குற ப்பாக

வவாத க்கப்பட்டது. இது கருந்துைளகள் நீர்ம பந்து ேபால ெசயல்படுவதாக

கூறயது. ெபாருளானது ேகாள வடிவல் இல்லாவ ட்டாலும் அது தகர்வுற்று

கருந்துைளைய உருவாக்கும் ேபாது ஈர்ப்பு அைலகளால் ேகாள வடிவத்ைதப்

ெபறுகறது. ேமலும் கணக்கீடுகள் இந்த பார்ைவக்கு வலு ேசர்த்ததால் இது

ெபாதுவாக ஏற்றுக்ெகாள்ளப் பட்டுவ ட்டது.

இஸ்ேரலின் முடிவுகள் சுழலாத ெபாருள்களிலிருந்து உருவாகும்

கருந்துைளகைளப் பற்ற மட்டுேம வவாத த்தது. நீர்ம பந்துைடய

ஒப்புைமயன் மீது, ஒருவர் கருந்துைளகைள உருவாக்கும் சுழலும்

ெபாருட்கள் சீரான வட்டமாக இருக்க வாய்ப்பல்ைல என நம்பக்கூடும்.

சுழற்ச யன் வைளவால் ைமயத்தல் ஒரு வீக்கம் ஏற்படக்கூடும். ஒவ்ெவாரு

25 நாட்களுக்கும் இைத ேபான்ற ச றய வீக்கத்ைத நமது சூரியனில்

நம்மால் ேநாக்கறய முடியும். ஸ்வார்ஸ்ைசல்டின் தீர்வுகைள வ ட

மிகவும் ெபாருத்தமான கருந்துைளகள் குறத்த சமன்பாடுகைள 1963ல்

நயூசலாந்ைத ேசர்ந்த ராய் ெகர் (Roy kerr) என்பவர் தந்தார். இந்த

ெகர் கருந்துைளகள் சீரான ேவகத்தல் சுழல்வதுடன், அதன் அளவும்

வடிவமும் நைறையயும் சுழற்ச வீதத்ைதயும் ெபாறுத்ததாக இருந்தது.

சுழற்ச சுழியமாக இருக்கும் ேபாது கருந்துைளகள் சீரான வட்டமாகவும்

ஸ்வார்ஸ்ைசல்டின் தீர்வுகளுக்கு சமமாகவும் இருக்கும். சுழற்ச சுழியமாக

இல்லாவ ட்டால் கருந்துைளகள் அதன் ெவளிப்புறத்தல் ைமயக்ேகாட்டிற்கு

அருகல் வீக்கம் அைடயும். சுழலும் ெபாருட்கள் தகர்வுற்று கருந்துைளகைள

உருவாக்கும் ேபாது ஒரு நைலயல் முடிவைடவது இயற்ைகேய என ெகர்

தீர்வுகூறுகறது.
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1970ல் என்னுடன் பணி புரிந்தவரும் என்னுைடய ஆராய்ச்ச

மாணவருமானப்ராண்டன்கார்டர் (Brandon carter) என்பர்தான்இந்தயூகத்ைத

முன்ேனாக்க ெசலுத்துவதற்கான முதற்படிைய எடுத்து ைவத்தவர். ஒரு

சமச்சீர்அச்ைசக்ெகாண்டுள்ளநைலயானசுழலும்கருந்துைளயன்அளவும்

வடிவமும் அதன் நைறையயும் சுழற்ச ேவகத்ைதயும் ெபாறுத்தது எனக்

காட்டினார். ப றகு 1971ல் எந்த நைலயானசுழலும் கருந்துைளகளும் சமச்சீர்

அச்ச்ைசேய ெகாண்டிருக்கும் என நான் நருவ ேனன். இறுதயாக 1973ல்

இலண்டன் கங்க்ஸ் கல்லூரிைய ேசர்ந்த ேடவ ட் ராபன்சன் (David robinson)

என்பவர் கார்டர் மற்றும் என்னுைடய முடிவுகைளப் பயன்படுத்த இந்த யூகம்

சரியானது என நருவனார். அத்தைகய கருந்துைளகேள உண்ைமயான

ெகர் தீர்வாகஇருக்க ேவண்டும்.

எனேவ ஈர்ப்பு தகர்வுறுதலுக்குப் ப றகு கருந்துைளகள் துடிப்பல்லாமல்

சுழலக்கூடிய ஒரு நைலைய வந்தைடயும். ேமலும் அதன் அளவும்

வடிவமும் அதன் நைறையயும் சுழற்ச வீதத்ைதயும் ெபாறுத்ேத அைமயுேம

தவ ர தகர்வுறுதல் மூலம் உருவாகும் இயற்ைகயான ெபாருளுருக்கைள

ெபாறுத்தருக்காது. “கருந்துைளகளுக்குமுடிஇல்ைல” (A black hole has no hair)

என்றபழெமாழிஇந்தமுடிைவேயக்காட்டுக றது. ஒருகருந்துைளஉருவாகும்

ேபாது ெபாருளுருைவப் பற்றய ெபரிய அளவலான தகவல்கைல இழக்க

ேநரிடலாம். ஏெனனில் அதற்கு பறகு நம்மால் அதன் நைறையயும் சுழற்ச

வீதத்ைத மட்டுேம அளவ ட முடியும். இதன் முக்கயத்துவத்ைதப்பத்த அடுத்த

ெடாற்ெபாழிவல் காணலாம். “முடியல்லா ேதற்றம்” (No-hair theorem) ெபரும்

நைடமுைறமுக்கயத்துவம்வாய்ந்தது. கருந்துைளகளின்முக்கயத்துவத்ைத

இதுெபருமளவுவைரயறுத்துவடுகறது. எனேவகருந்துைளகள்தம்மகத்ேத

ெகாண்டிருக்கக்கூடிய ெபாருட்களின் வளக்கமான மாத ரிகைள உருவாக்க

அவற்றன்யூகங்கைளேநாக்கற ந்தவற்ேறாடுஒப்ப ட்டு பார்க்கலாம்.

ஒரு ேகாட்பாடு சரிதான் என்பதற்கு ேநாக்காய்வு சான்றுகள்

கைடக்கும் முன்ேப ஒரு கணிதவயல் மாத ரியாக அந்தக்ேகாட்பாடு

மிக வளக்கமாக வளர்த்ெதடுக்கபடுவது அறவயல் வரலாற்றல்

அரிதானது. கருந்துைளகளும் இத்தைகய அரிதானவற்றல் ஒன்று

தான். ெசால்லப்ேபானால் இந்த வாதத்ைதேய கருந்துைளக்கு கருத்துக்கு

www.Kaniyam.com 56 FreeTamilEbooks.com



அைனத்தற்குமானேகாட்பாடு தமிழில்:   கப லன்ேவதெரத்தனம்

எத ரானவர்கள் ைவப்பது வழைம. ஐயத்த ற்க டமான ெபாது சார்ப யல்

ேகாட்பாடுஅடிப்பைடயலான கணக்கீடுகைள மட்டுேம சான்றாகக் ெகாண்டு

இப்ெபாருட்கள்இருப்பைத எப்படி நம்பக்கூடும்? என ேகட்வர்களும்உண்டு.

எனினும் 1963ல் கலிேபார்னியாவல் பாேலாமர் வானாய்வுக் கூடத்தல்

வண்னியலாளரான மார்ட்டின் ஷ்மித் (Marteen schmidt) என்பவர் மூன்றாம்

ேகம்ப ரிட்ஜ் பட்டியைல ேசர்ந்த வாெனாளி மூலங்களின் மூலம் எண்

273 (3C273) தைசயல் ஒரு மங்கலான வண்மீன் ேபான்ற ெபாருளின்

ெசம்ெபயர்ச்சையக் அளவ ட்டார். ஆனால் இது ஈர்ப்புப்புலத்தால் ஏற்பட

முடியாத அளவுக்கு ெபரிதாக இருந்தது. அது ஈர்ப்பு ெசம்ெபயர்ச்ச யாக

இருந்தருக்குமானால் அப்ெபாருள் சூரியக் குடும்பத்துக் ேகாள்களின்

சுற்றுப்பாைதகளில் ெதாந்தரவு ெசய்யக்கூடும் அளவுக்கு அதக

நைறக்ெகாண்டதாகவும் நமக்கு அருகல் அைமந்ததாகவும் இருக்க ேவண்டி

வரும் எனக் கண்றந்தார். இதற்கு பதலாக அண்டத்தன் ெசம்ெபயர்ச்ச க்கு

அண்டத்தன் வ ரிவாக்கேம காரணம் என இது எண்ண ெசய்தது. இந்த

எண்ணேமா அது நீண்ட ெதாைலவல் இருப்பைத குறத்தது. இவ்வளவு

மிகத்ெதாைலவல் இருந்தும் கண்ணுக்குப் புலப்படக்கூடியதாக இருக்க

ேவண்டுெமனில் அது ெபரிய ஆற்றைல உமிழ்ந்துக் ெகாண்டிருக்க

ேவண்டும்.

இவ்வளவு ெபரிய அளவல் இருந்து இத்தைகய ஆற்றைல உமிழக்கூடிய

ஒேர ெபாறமுைற என்று ஈர்ப்பு தகர்வுறுதைல மட்டும் தான் எண்ணி

பார்க்க ேவண்டியுள்ளது ேதான்றுகறது. இந்தத் தகர்ெவன்பது ஒரு

வண்மீனாக மட்டுமல்லாமல் ெமாத்த த ரளின் ைமயப்பகுதயாகவும்

இருக்கும். இேத ேபான்ற ேவறு பல ெசம்ப றழ்வுைடய அைரகுைற

வண்மீன் ெபாருட்கள் அல்லது குவாசர்கள் கண்டறயப்பட்டிருக்கன்றன.

ஆனால் அைவ அைனத்தும் மிகத்ெதாைலவல் இருப்பதால அவற்ைற

ேநாக்கறவதும் இவ்வதம் கருந்துைளகளுக்கான இறுத சான்று

வழங்குவதும்கடினமாக றது.

1967ல் ேகம்ப ரிட்ஜ் ஆராய்ச்ச மாணவயான ேஜாசலின் ெபல் (Joce-

lyn bell) என்பவர் வெனாலி அைலகளின் ஒழுங்கு மாறாத் துடிப்புகைள
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உமிழும் ெபாருட்கள் வானத்தல் இருப்பைத கண்டற ந்த ேபாது

கருந்துகளின் இருப்புக்கான கருத்து வலுப்ெபற்றது. ெபல்லும் அவருைடய

ேமற்பார்ைவயாளர் அந்ேதாணி ஹயூவஷ்ஷ ம் ( Anthony hewish)

த ரளிலுள்ள ஒரு ேவற்றுக ரக நாகரிகத்ேதாடு ெதாடர்பு ஏற்பட்டிருக்க

ேவண்டுெமன முதலில் நைனத்தார்கள். ெசால்லப்ேபானால் அவர்கள்

தங்கள் கண்டுபடிப்ைப அறவத்த கருத்தரங்கல் முதலில் கண்ட நான்கு

மூலங்கைளயும் LGM 1-4 என்ேற அைழத்ததாக எனக்கு நைனவு. LGM

என்றால் ச றய பச்ைச மனிதர்கள் (Little green men).

இறுதயல், அைனவரும் இைவ ெவறும் பல்சார்கள் (pulsars) என

அைழக்கப்படும் சுழலக்கூடிய ெநாதும வண்மீன்கேள என்ற முடிவுக்கு

வந்தனர். இைவ துடிக்கக்கூடிய கத ரைலகைள உமிழ்ந்துக்ெகாண்டிருந்தன.

ஏெனனில் காந்தப்புலங்களும் சுற்றயுள்ள ெபாருட்களும் மிகச்ச க்கலான

ெசயெலத ர் ெசயலுக்கு இைடயல் இருந்தது. இது ேமற்கத்தய வானியல்

எழுத்தாளர்களுக்கு ெகட்ட ெசய்தயாகவும், கருந்துைளகள் கருத்ைத நம்பய

எங்கைளப் ேபான்ற சலருக்கு நற்ெசய்தயாகவும் அைமந்தது. இதுேவ

ெநாதும வண்மீன்கள் இருப்பதற்கான முதல் ஆதாரம் ஆகும். ஒரு ெநாதும

வண்மீன் 10 ைமல்கள் ஆரத்ைத ெகாண்டிருந்தது. இது ஒரு வண்மீன்

கருந்துைளகளாகும் முட்டு ஆரத்ைத வ ட சல மடங்குகேள ெபரியது. ஒரு

வண்மீன் தகர்வுற்று இத்தைகய ச றய அளைவ அைடவது சாத்தயெமனில்,

மற்ற வண்மீன்கள் தகர்வுற்று இன்னும் சறயதாக கருந்துைளகளாகவும்

வாய்ப்புஉண்டுஎனஎத ர்பார்ப்பது சரி தான்.

கருந்துைளகள் ஒளிைய உமிழாது எனும் ேபாது அைத எப்படி

கண்டுபடிக்க முடியும் என நாம் நம்புவது? இது இருட்டைறயல்

கருப்புப்பூைனைய ேதடுவதற்கு ஒப்பானதாக ேதான்றலாம். ஆனால்

நற்வாய்ப்பாக ஒரு வழி உள்ளது. 1783ல் மிட்ெசல் தன் ஆய்வறக்ைகயல்

சுட்டிக்காட்டியது ேபால கருந்துைளகள் அருகலுள்ள ெபாருட்களிம் மீது

ஈர்ப்பு வைசைய ெசலுத்துகறது. இரண்டு வண்மீன்கள் ஈர்ப்பனால்

ஒன்ேறாெடான்று ஈர்க்கப்பட்டு ஒன்ைறெயான்று சுற்ற வரும் பல

அைமப்புகைள வானியலாளர்கள் ேநாக்கற ந்துள்ளனர். கண்ணுக்கு
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ெதரியும் ஒரு வண்மீன் கண்ணுக்கு ெதரியாத ஏேதா ஒரு இைணைய

சுற்ற வருவைதயும் ேநாக்கற ந்துவருகன்றனர்.

ஆனால் இதுேவ கருந்துைள என நம்மால் முடிவுக்கு வந்துவ ட முடியாது

தான். ஏெனனில் இது தூரத்தலிருக்கும் மங்கலான வண்மீனாக கூட

இருக்கலாம். ஆனாலும் இவற்றல் சல அைமப்புகள் ச க்னஸ் எக்ஸ்-1

(Cygnus X-1) ேபான்றைவவலுவானஊடுகத ர்மூலங்களாவும்இருக்கன்றன.

இந்த ந கழ்வுக்கு சரியான வளக்கம் என்பது கண்ணுக்கு ெதரியும்

வண்மீன் பரப்பலிருந்து பருப்ெபாருள் ெவடித்து ச தறயுள்ளன என்பது

மட்டுேம. அது கண்னுக்கு ெதரியாத இைணைய ேநாக்க வழும்ேபாது

சுருள் வடிவலான இயக்கத்ைத ேமற்ெகாள்க றது. க ட்டதட்ட குளியல்

ெதாட்டியலிருந்து நீர் ெவளிேயற ச் ெசல்வைதப் ேபால. ேமலும் சூடாக

ஊடு கத ர்கைள ெவளியடுக றது. இந்த ெபாறமுைற ெசயல்படுவதற்கு

அந்த பார்க்க முடியாத ெபாருளானது ெவண்குறு மீைனப் ேபாலேவா,

ெநாதும வண்மீைனப் ேபாலேவா அல்லது கருந்துைளையப் ேபாலேவா

மிகச் ச றயதாகஇருக்க ேவண்டும்.

தற்ேபாது பார்க்க முடிந்த வண்மீன்களின் ேநாக்கறயத்தக்க

இயக்கத்தலிருந்து பார்க்க முடியாத ெபாருளின் நைறய ஓரளவுக்கு

கணக்க ட முடியும். ச க்னஸ் எக்ஸ் 1 ஐ ெபாறுத்தவைர அது நம் சூரியைன

வட ஆறு மடங்கு நைற ெகாண்டது. சந்த ரேசகர் முடிவன் படி அந்த பார்க்க

முடியாத ெபாருள் ெவண்குறு மீனாக இருப்பைத வ ட மிக அத கம். ெநாதும

வண்மீனாக இருப்பைதவ டவும் இந்த நைற மிக அத கமானது. எனேவ இது

கருந்துைளயாகஇருக்கலாெமனேதான்றுகறது.

கருந்துைள இல்லாமேல ச க்னஸ் எக்ஸ்-1க்கு வளக்கமளிக்கும்

மாத ரிகளும் உள்ளன. ஆனால் அைவ வலிந்து தணித்தைவயாகேவ

உள்ளன. கருந்துைள மட்டுேம ஒேர இயற்ைகயான ேநாக்கற தலின்

வளக்கமாக இருக்க றது. கலிேபார்னியா ெதாழில் நுட்ப கழகத்ைதச்

ேசர்ந்தப் க ப் தார்னிடம் (Kip thorne) ச க்னஸ் எக்ஸ்-1 உண்ைமயல் ஒரு

கருந்துைளையக் ெகாண்டிருக்கவல்ைல என பந்தயம் கட்டியுள்ேளன். இது

ஒரு வதத்தல் எனக்கு காப்புரிைமப் பத்த ரமாகும். கருந்துைளகளுக்காக
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நான் கடுைமயாக உைழத்துள்ேளன். ஒருேவைள கருந்துைளகள்

இல்ைலெயன்று ஆகவ ட்டால் அைனத்தும் வீணாகவடும். ஆனால்

அப்ேபாது பந்தயத்தல் ெவற்ற ெபற்ற ஆறுதலாவது இருக்கும். இதன்

மூலம்எனக்குநான்குஆண்டுகளுக்கான “பைரேவட்ஐ”இதழ் கைடக்கும்.

ஒருேவைள கருந்துைளகள் இருந்து வ ட்டால் க ப்-க்கு ஓராண்டுக்கான

ெபண்ட் ஹவுஸ் இதழ் மட்டுேம கைடக்கும். ஏெனனில் 1975ல் நாங்கள்

பந்தயம் கட்டியேபாது 80 வழுக்காடு ச க்னஸ் கருந்துைளயாகேவ இருக்க

ேவண்டுெமன உறுதயாக நம்ப ேனாம். ஆனால் தற்ேபாது அைத 95

வழுக்காடு உறுதயாக நம்புக ேறாம். ஆனால் இன்னும் பந்தயம் கட்டி

முடிக்கப்படவல்ைல.

நமது த ரளிலுள்ள எண்ணற்ற அைமப்புகளி கருந்துைளகள்

இருப்பதற்கும், ெபரிய கருந்துைளகள் மற்ற த ரள்களின் ைமயத்தலும்,

குவாசர்களிலும் இருப்பதற்கு நைறய ஆதாரங்கள் உள்ளன. நமது

சூரியனின் நைறைய வ டவும் மிகக் குைறந்த நைறக் ெகாண்ட

கருந்துைளகள் இருக்கவும் சாத்தயக்கூறுகள் உண்டு. இத்தைகய

கருந்துைளகளால் ஈர்ப்பு தகர்வுறுதலால் உருவாக முடியாது. ஏெனனில்

அவற்றன் நைறயானது சந்த ரேசகரின் நைற வைரயைறைய வ ட

குைறவாக உள்ளது. இத்தைகய குைறந்த நைற ெகாண்ட வண்மீன்களால்

அவற்றன் எரிெபாருள் தீர்ந்த ப றகும் கூட ஈர்ப்பு வைசக்கு எத ராக

தங்கைள தற்காத்துக் ெகாள்ள முடியும். எனேவ இத்தைகய குைறந்த

நைற ெகாண்ட வண்மீன்கள் மகத்தான அடர்த்த க்கு அழுத்தப்படும்

ேபாது மட்டுேம உருவாக றது. இேத தத்துவம் தான் ைஹட்ரஜன்

குண்டுக்களிலும் பயன்படுத்தப்படுக றது. உலகலுள்ள அைனத்து

கடல்களிலும் உள்ள அைனத்து கன நீைரயும் எடுத்து ைஹட்ரஜன் குண்டு

ஒன்று ெசய்தால் ைமயத்தல் பருப்ெபாருைள அழுத்த அது கருந்துைளைய

உருவாக்கக்கூடும் என ஜான் வீலர் எனும் இயற்பயலாளர் கணக்க ட்டார்.

ஆனால் ெகடுவாய்ப்பாக அந்த கருந்துைளைய பார்ப்பதற்கு யாருேம

எஞ்சப்ேபாவதல்ைல.

இைதவ டவும்நைடமுைறக்குகந்தசாத்தயக்கூறுஎன்னெவனில்மிகவும்
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முற்பட்ட அண்டத்தல் ெவப்ப நைலகளும் அழுத்தங்களும் மிக அத கமாய்

இருந்த ேபாது இத்தைகய குைறந்த நைறெகாண்ட கருந்துைளகள்

உருவாகயருக்கக் கூடும். முற்பட்ட அண்டம் எல்லா வைகயலும்

ஒேர சீரான தன்ைமயலும் ெசந்நைறவாகவும் இல்ைலெயன்றால்

தான் கருந்துைளகள் உருவாகயருக்கும். ஏெனன்றால் சராசரிையக்

காட்டிலும் அதக அடர்த்தயுள்ள ஒரு சறய வட்டாரம் மட்டுேம இவ்வதம்

அழுத்தப்பட்டு கருந்துைளகளாக உருவாகயருக்கக் கூடும். ஆனால் சல

ஒழுங்கன்ைமஇருந்தருக்க ேவண்டுெமன்பைதநாம்அற ேவாம். ஏெனனில்

அவ்வாறு இருந்தருக்காவ ட்டால் ந கழ் ஊழியல் அண்டத்தலுள்ள

பருப்ெபாருள் வண்மீன்களிலும் த ரள்களிலும் குவக்கப்படுவதற்கு பதலாக

ெசந்நைறவாகஒேர சீரானமுைறயல்பரவயருக்கும்.

வண்மீன்கள் மற்றும் த ரள்கள் உருவாவதற்கு ேதைவயான

ஒழுங்கன்ைம ஒரு குற ப்ப ட்ட எண்ணிக்ைகயலான முதன்ைம

கருந்துைளகள் (Premordial black hole) உருவாவதற்கு காரணமாக இருக்குமா?

என்பது முற்பட்ட அண்டத்தல் நலவய நைலைமகளின் வவரங்கைள

ெபாறுத்ததாகும் என்பது ெதளிவு. எனேவ இப்ேபாது எத்தைன முதன்ைம

கருந்துைளகள் உள்ளன என்பைத நம்மால் உறுத ெசய்ய முடியுமானால்,

அண்டத்தன் முற்பட்ட நைலகைள பற்ற நம்மால் இன்னும் ெதளிவாக

கற்றுக் ெகாள்ள முடியும். ஆய ரம் மில்லியன் டன்களுக்கும் அதகமான

நைறெகாண்ட ஒரு மைலயன் நைறக்கு ஒப்பாகவுள்ள ஒரு ஆதக்

கருந்துைளகைளக் கண்ணுக்குத்ெதரியும் ஏைனயெபாருட்கள் மீதுஅல்லது

அண்ட வ ரிவாக்கத்தன் மீது அைவ ெகாண்டிருக்கும் ஈர்ப்பு வைசையக்

ெகாண்டுமட்டுேமகண்டுபடிக்கமுடியும். ெசால்லப்ேபானால்கருந்துைளகள்

உண்ைமயல் கருப்பானைவேய அல்ல என்பைத அடுத்த ெசாற்ெபாழிவல்

பார்ப்ேபாம். அைவ சூடான ெபாருட்கைள ேபால ஒளிர்கன்றன. எந்த

அளவுக்கு ச றயேதா அந்த அளவுக்கு ஒளிர்க றது, எனேவ ெபரிய

கருந்துைளகைள கண்டுபடிப்பைத வ ட ச றய கருந்துைளையக்

கண்டுபடிப்பேத எளிது என்பதுஒருமுரண்ெமய்ைமதான்.
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4. நான்காம் ெசாற்ெபாழிவு

கருந்துைளகள் அவ்வளவு கருப்பல்ல

1970க்கு முன்பு ெபாது சார்ப யல் குறத்த என் ஆராய்ச்ச யல்

ெபருெவடிப்புஓர்ைமப்புள்ளிஎன்றஒன்றுஇருந்ததா? இல்ைலயா? என்பதல்

கவனம் ெசலுத்த வந்ேதன். அந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தல் என் மகள்

லூச பறந்து ச றது காலம் கழித்து மாைலப் படுக்ைகக்கு ெசல்லும் ேபாது

கருந்துைளகள் பற்ற ச ந்த க்க துவங்க ேனன். என் உடல் குைறபாட்டால்

படுக்கச் ெசல்வைதேய சற்று ெமதுவாக தான் ெசய்ய முடிந்தது. எனேவ

நைறய ேநரம் இருந்தது. அந்த நாளில், ெவளி-காலத்தலான எந்தப்

புள்ளிகள் கருந்துைளக்கு உள்ேள இருக்கும்? எந்த புள்ளிகள் ெவளியல்

இருக்கும்? என்பதற்கான சரியானவளக்கம்இல்ைல.

ேராஜர் ெபன்ேராசுடன் ஏற்கனேவ ஒரு கருந்துைள என்பது

ெபருந்ெதாைலவுக்கு தப்ப ச் ெசல்ல இடமளிக்காத ந கழ்ச்ச களின்

ெதாகுப்பு என்று வைரயறுக்கலாம் என்ற கருத்ைத வவாத த்தருந்ேதன்.

இதுேவ தற்ேபாது ெபாதுவாக ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன்

ெபாருள் என்னெவனில் கருந்துைளயலிருந்து தப்ப ச்ெசல்ல கைடச

ேநரத்தல் முடியாமல்ேபாய் எக்காலத்துக்கும் எல்ைலைய ஒட்டிேய வட்ட

மடித்துக் ெகாண்டிருக்கும் ஒளிக்கத ர்களின் ெவளி-கால பாைதகேள

கருந்துைளகளின்எல்ைலயாகயந கழ்வுபரப்புல்ைலயாகஅைமகறது. இது

ஒரு வைகயல் காவல்துைறயனரிடமிருந்து ஓட்டம் ப டித்து ஓரடி முன்ேன

ஓடிக்ெகாண்டிருந்தாலும்தப்ப ஓடிவ டமுடியாத நைலையப்ெபாறுத்தது.

இந்த ஒளிக்கத ர்களின் பாைதகள் எப்ேபாதும் ஒன்ைறெயான்று ெநருங்க

முடியாெதன்பைதநான்த டீெரனஉணர்ந்ேதன். ஒருேவைளஅைவஅவ்வாறு

ெநருங்கனால் இறுதயல் ஒன்ேறாெடான்று ேமாத க்ெகாண்டாக ேவண்டும்.

இது எத ர்தைசயல் காவல் துைறயனரிடமிருந்து தப்ப ஓடி வரும் ேவறு

ஒருவைர சந்த ப்பதற்கு ஒப்பானது. இருவரும் மாட்டிக்ெகாள்வார்கள்.
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அதாவது நாம் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கும் ந கழ்வல் கருந்துைளக்குள்

வழுவதாகவடும். ஆனால் இந்த ஒளிக்கத ர்கைள கருந்துைள

வழுங்க வடுமானால் அைவ கருந்துைளயன் எல்ைலயல் இருந்தருக்க

முடியாது. எனேவ ந கழ்வு பரப்ெபல்ைலயல் ஒளிக்கத ர்களின் பாைதகள்

ஒன்றுக்ெகான்று இைணயாகேவா அல்லது வலக ேயா தான் ெசன்றுக்

ெகாண்டிருக்க ேவண்டும்.

ேவறு வைகயல் பார்த்தால் கருந்துைளயன் எல்ைலயாகய ந கழ்வு

பரப்ெபல்ைல ஒரு நழலின் ஓரத்ைத ேபான்றது. அதாவது இது

நகழவருக்கும் ந கழ்வன் நழல். சூரியைன ேபான்ற ெபருந்ெதாைலவல்

உள்ள ஓர் ஒளிமூலம் ஏற்படுத்தும் ந ழலின் வளிம்ைப பார்த்தால்

ஒளிக்கத ர்கள் ஒன்ைறெயான்று ெநருங்காமல் இருக்க காணலாம்.

கருந்துைளயன் எல்ைலயாகய ந கழ்வு பரப்ெபல்ைலயாக அைமந்தடும்

ஒளிக்கத ர்கள் ஒருேபாதும் ஒன்ைறெயான்று ெநருங்க முடியாது

என்றால் ந கழ்வு பரப்ெபல்ைலயன் பரப்பு மாறாமல் இருக்கும் அல்லது

அதகரித்துக்ெகாண்ேட ெசல்லும். ஆனால் ஒருேபாதும் குைறயாது.

ஏெனனில் அது குைறயுமானால் எல்ைலயலுள்ள ஒளிக்கத ர்களில்

சலவாவது ஒன்ைறெயான்று ெநருங்க க்ெகாண்டிருக்க ேவண்டுெமன்று

ெபாருளாகவடும். உண்ைமயல் ெபாருேளா அல்லது கத ரியக்கேமா

கருந்துைளக்குள்வழும் ேபாெதல்லாம்இந்த பரப்புஅத கரிக்கும்.

ேமலும் இரண்டு கருந்துைளகளும் ஒன்ேறாெடான்று ேமாத இரண்டறக்

கலந்து ஒன்றாகவடும். எனேவ இறுத கருந்துைளயன் நகழ்வு

பரப்ெபல்ைலயன் பரப்பானது ெதாடக்க கருந்துைளயன் நகழ்வு

பரப்ெபல்ைலகளின் கூடுதலுக்கு சமமாகேவா அல்லது அைதவ ட

கூடுதலாகேவா இருக்கும். ந கழ்வு பரப்ெபல்ைலயன் இந்த குைறயாத

பண்பு கருந்துைளகள் எப்படி நடந்து ெகாள்க றது என்பதற்கு ஒரு முக்கய

கட்டுப்பாட்ைட வத க்க றது. இந்த என்னுைடய கண்டுபடிப்பு தந்த

ெநக ழ்ச்ச யால்அன்ற ரவு என்னால் சரியாகதூங்கமுடியவல்ைல.

மறுநாள் ேராஜர் ெபன்ேராைச ெதாைலேபச யல் அைழத்ேதன். அவர்

என் கருத்துக்கு உடன்பட்டார். உண்ைமயல் அவர் வளிம்பு பரப்பன் இந்த
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பண்ைப முன்ேப அற ந்து ைவத்தருந்தார் என்ேற நைனக்க ேறன். ஆனால்

அவர் கருந்துைள என்றால் என்ன என்பதற்கு ேவெறாரு வைரயைறைய

பயன்படுத்த ெகாண்டிருந்தார். கருந்துைளயானது காலப்ேபாக்கல் மாறாத

ஒரு நைலக்கு வந்து நைலெபற்று வ ட்டது என்று ெகாண்டால் ேமற்கண்ட

இரண்டு வைரயைறகளின் படியும் கருந்துைளகளின் எல்ைலகள் ஒன்றாக

தான் இருக்கும். எனேவ அவற்றன் பரப்புகளும் ஒன்றாக தான் இருக்கும்

என்பைதஅவர்உணரவல்ைல.
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ெவப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதி

கருந்துைளப் பரப்பன் குைறயா பண்பு என்பது ஓர் அைமப்பன்

சீர்குைலவு படிதரத்ைத அளவடும் குைலதறம் (Entropy) என அைழக்கப்படும்

இந்த இயற்பயல் அளவு நடந்து ெகாள்ளும் வதத்ைதப் ெபருமளவல்

நைனவு படுத்துகறது. எைதயும் அவ்வாேற வ ட்டுவ ட்டால் சீர்குைலவு

அதகரித்துக் ெகாண்ேட ெசல்லும் என்பது கண்கூடாக ெதரியக்கூடியது.

வீட்ைட பழுதுநீக்காமல்வ ட்டுவடுவதன்மூலம்இைதஅறந்துெகாள்ளலாம்.

வீட்டுக்கு வண்ணம் பூசுவைத ேபான்று சீர்குைலவலிருந்து சீெராழுங்ைக

உண்டாக்கலாம். ஆனால் அதற்கு ஆற்றல் அல்லது முயற்ச ெசலவ ட்டாக

ேவண்டும். எனேவஅதுகைடக்கக்கூடியசீரானஆற்றல்அளைவக்குைறத்து

வடுகறது.

இக்கருத்ைத ெவப்ப இயக்கவயலின் இரண்டாம் வத மிக நுட்பமாக

ெசால்க றது. ஒரு தனித்த அைமப்பன் குைலதறம் எப்ேபாதும் ேநரத்ைத

ெபாறுத்து குைறவதல்ைல என்றும் இரு அைமப்புகள் ஒன்றாக

இைணக்கப்படும் ேபாது அந்த கூட்டு அைமப்பன் குைலதறம் தனித்தனி

அைமப்புகளின் குைலதறங்களின் கூட்டு ெதாைகைய வ ட கூடுதலாக

இருக்குெமன்றும் அது ெசால்க றது. ஒரு ெபட்டியல் இருக்கும் வாயு

மூலக்கூறுகளின் அைமப்பு ஒன்ைற எடுத்துகாட்டாக ெகாள்ேவாம்.

இந்த மூலக்கூறுகைள ெதாடர்ச்ச யாக ஒன்றுடன் ஒன்று முட்டி ேமாத க்

ெகாண்டும் ெபட்டியன் சுவர்களில் பட்டு எழும்ப க்ெகாண்டும் இருக்கும்

சறு பல்லியார்ட (Billiard) பந்துகைளப் ேபால் எண்ணி பார்க்கலாம். எந்த

அளவுக்கு வாயுக்களின் ெவப்பநைல உயர்க றேதா அந்த அளவுக்கு

மூலக்கூறுகள் ேவகமாக இயங்குகன்றன. அைவ ெபட்டி சுவர்களில்

அந்தளவுக்கு கடுைமயாகவும் அடிக்கடியும் ேமாதுகன்றன. சுவர்களின்

மீது அைவ அந்த அளவுக்குப் புறம் ேநாக்கய அழுத்தம் ெசலுத்துகன்றன

ெதாடக்கத்தல் மூலக்கூறுகள் எல்லாம் ஒரு தடுப்ைபக் ெகாண்டு ெபட்டியன்

இடப் பக்கத்தல் அைடத்து ைவக்கப்படுவதாகக் ெகாள்ேவாம். ப றகு

அத்தடுப்பு அகற்றப்பட்டால் மூலக்கூறுகள் பரவ ச் ெசன்று ெபட்டியன் இரு
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பாத களிலும் இடம் ப டிக்கப் பார்க்கும். பன்ெனாரு ேநரத்தல் தற்ெசயலாக

அைவ அைனத்தும் வலது பாதயல் மட்டுேமா அல்லது பைழயபடி இடது

பாதயல் மட்டுேமா இருக்கக் கூடும். ஆனால் அைவ இரு பாத களிலும்

த ட்டதட்ட சம எண்ணிக்ைகயல் இருக்க மிக அத கமாய் வாய்ப்புள்ளது.

இத்தைகய நைலயானது எல்லா மூலக்கூறுகளும் ஒேர பாத யல் இருந்த

ெதாடக்க நைலையக் காட்டிலும் குைறந்த சீெராழுங்குைடயது அல்லது

அதகம் சீர்குைலவுற்றதாகும் என்க ேறாம்.

இேத ேபால் இரு ெபட்டிகைள ைவத்துத் ெதாடங்குவதாகக் ெகாள்ேவாம்.

ஒன்றல் ஆக்சஜன் மூலக்கூறுகளும் மற்ெறான்றல் ைநட்ரஜன்

மூலக்கூறுகளும் இருக்கட்டும். இரு ெபட்டிகைளயும் ஒன்றாக இைணத்து

இைடச் சுவைர அகற்ற வ ட்டால் ஆக்சஜன், ைநட்ரஜன் மூலக்கூறுகள்

கலக்கத் ெதாடங்கும். பன்ெனாரு ேநரத்தல் இரு ெபட்டிகள் முழுவதலும்

ஆக்சஜன், ைநட்ரஜன் மூலக்கூறுகள் ஓரளவுக்கு ஒேரசீராகக் கலந்தருக்கும்

நலவரத்துக்ேக மிக அத க வாய்ப்புள்ளது. இரு தனித்தனி ெபட்டிகளின்

ெதாடக்க நலவரத்ைதக் காட்டிலும் இந்த நலவரம் குைறந்த சீெராழுங்கு

உைடயதாக, எனேவஅதககுைலதறம்உைடயதாகஇருக்கும்.

ெவப்ப இயக்கவயலின் இரண்டாம் வத க்கு நயூட்டனின் ஈர்ப்பு வ த

ேபான்ற மற்ற அறவயல் வதகளுக்கு இல்லாத ஒரு மாறுபட்ட தகுநைல

இருப்பதாகச் ெசால்லலாம் . ஏெனன்றால் இது மிகப் ெபரும்பாலான

சமயங்களில் ெசல்லுபடியாக றேத தவ ர எல்லா சமயங்களிலும்

ெசல்லுபடியாவதல்ைல. நமது முதல் ெபட்டியல் உள்ள எல்லா வாயு

மூலக்கூறுகளும் பன்ெனாரு ேநரத்தல் ெபட்டியன் ஒரு பாதயல்

காணப்படும் ந கழ்தகவு பல மில்லியன் மில்லியன்களில் ஒரு பங்ேகயாகும்.

இருப்பனும்அப்படி ந கழவாய்ப்புண்டு.

இருப்பனும் அக்கம் பக்கத்தல் ஒரு கருந்துைள இருந்தால் இரண்டாம்

வதையமீறுவதற்குக்கூடஇன்னும்எளியவழியருப்பதாகத் ேதான்றுகறது.

வாயு அடங்கய ெபட்டி ேபால் அத க குைலதறம் ெகாண்ட ஏேதா

ஒரு பருப்ெபாருைளக் கருந்துைளக்குள் தூக்க ப் ேபாட்டால் ேபாதும்.

கருந்துைளக்குப் புறத்தலுள்ள பருப்ெபாருளின் ெமாத்தக் குைலதறமும்

www.Kaniyam.com 66 FreeTamilEbooks.com



அைனத்தற்குமானேகாட்பாடு தமிழில்:   கப லன்ேவதெரத்தனம்

குைறந்து வடும். கருந்துைளக்கு உள்ேள இருக்கும் குைலதறம்

உட்பட ெமாத்தக் குைலதறமும் குைறயவல்ைல என இப்ேபாதுங்கூட

ெசால்லலாம்தான். ஆனால் கருந்துைளக்குள்ேள பார்ப்பதற்கு எந்த

வழியும் இல்லாததாலால் அதற்குள்ளிருக்கும் பருப்ெபாருளுக்கு எவ்வளவு

குைலதறம் உள்ளது என்பைதக் காண முடியாது. கருந்துைளயன்

ஏேதா ஒரு பண்புக்கூறு அதற்குப் புறத்ேதயுள்ள ேநாக்கர்கள் அதன்

குைலதறத்ைதச் ெசால்வதற்கு உதவக் கூடுெமன்றால், குைலதறம்

ஏந்தய பருப்ெபாருள் கருந்துைளக்குள் வந்து வழும் ேபாெதல்லாம் அந்தப்

பண்புக்கூறு அதகரித்துச் ெசல்லுெமன்றால், ச றப்பாகேவ இருக்கும்.

ேமேல எடுத்துைரக்கப்பட்டவாறு கருந்துைளக்குள் பருப்ெபாருள் வழும்

ேபாெதல்லாம் ந கழ்ச்ச வளிம்புப் பரப்புஅத கரிக்க றது.

எனது ேமற்கண்ட ஆய்ைவ ெதாடர்ந்து ப ரின்ஸ்டன் ஆராய்ச்ச

மாணவர் ேஜக்கப் ெபக்கன்ஸ்ைடன் (Jacob bekenstein) என்பவர் ந கழ்வு

பரப்ெபல்ைலயன்பரப்பு கருந்துைளயன்குைலதறத்துக்குஓர்அளவீடாகும்

என முன்ெமாழிந்தார். குைலதறம் தாங்தய ெபாருள் கருந்துைளக்குள்

வழ வழ அதன் நகழ்வு பரப்ெபல்ைலயன் பரப்பு அத கரித்துச் ெசல்லும்.

எனேவ கருந்துைளக்குப் ெவளிேய உள்ள ெபாருள் குைலதறத்ைதயும்

வளிம்புகளின் பரப்ைபயும்கூட்டிவரும்ெதாைகஒரு ேபாதும்குைறயாது.

இந்த முன்ெமாழிவு ெவப்ப இயக்கவயலின் இரண்டாம் வத

ெபரும்பாலான சூழல்களில் மீறப்படுவைதத் தடுத்து வ ட்டதாகத்

ேதான்றயது. ஆனால் இதல் ஒரு ேமாசமான பைழ இருந்தது. ஒரு

கருந்துைளக்குக் குைலதறம் இருந்தால் அதற்கு ஒரு ெவப்பநைலயும்

இருந்தாக ேவண்டும். ஆனால் குற ப்ப ட்ட ெவப்பநைல ெகாண்ட ஒரு

ெபாருள் குற ப்ப ட்ட வீதத்தல் கத ரியக்கத்ைத உமிழ்ந்தாக ேவண்டும்.

ஒரு கம்பைய ெநருப்பல் பழுக்கக் காய்ச்சனால் அது சவப்பாய்

ஒளிர்ந்து கத ரியக்கத்ைத உமிழ்வது சாதாரணமாக காணக்கூடியது.

ஆனால் குைறந்த ெவப்பநைலகளிலும் ெபாருட்கள் கத ரியக்கத்ைத

உமிழ்கன்றன. ஆனால் இந்தக் கத ரியக்கத்தன் அளவு மிகக் குைறேவ

என்பதால் இயல்பாகேவ இது கவனிக்கப்படுவதல்ைல. இரண்டாம்
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வத மீறப்படுவைதத் தடுப்பதற்கு இந்தக் கத ரியக்கம் ேதைவப்படுகறது.

எனேவ கருந்துைளகள் கத ரியக்கத்ைத உமிழ்ந்தாக ேவண்டும். ஆனால்

கருந்துைளகள் என்பதற்கான இலக்கணேம அைவ எைதயும் உமிழக்

கூடியைவ அல்ல என்பதுதான். எனேவ ஒரு கருந்துைளயன் நகழ்வு

பரப்ெபல்ைலஅதன்குைலதறமாக கருதமுடியாதுஎனத் ேதான்றயது.

நான் 1972 இல் ப ரான்டன் கார்ட்டருடனும் (Brandon carter) ஜிம் பர்தீன்

(Jim bardeen) என்ற அெமரிக்கத் நண்பருடனும் ேசர்ந்து ஓர் ஆய்ேவடு

எழுத ேனன். குைலதறத்துக்கும் ந கழ்வு பரப்ெபல்ைலயன் பரப்புக்கும்

நைறய ஒற்றுைமகள் இருந்தாலும் ேமாசமானதாகத் ேதான்றய இந்த

குைறபாடு இருப்பைத நாங்கள் அவ்ேவட்டில் சுட்டிக் காட்டிேனாம். ந கழ்வு

பரப்ெபல்ைலயன் பரப்பு அத கமாவது பற்றய என் கண்டுபடிப்ைப

ெபக்கன்ஸ்ைடன் தவறாகப் பயன்படுத்த க் ெகாண்டு வட்டார் என்று

நான் கருதயதால் எனக்கு அவர்பால் ஏற்பட்ட எரிச்சலும் கூட இந்த

ஆய்ேவட்ைட எழுத ட எனக்கு ஓரளவு தூண்டுதலாய் இருந்தது என்பைத

ஏற்றுக்ெகாள்ளத்தான் ேவண்டும். ஆனால் ந ச்சயமாக அவர் எத ர்பார்த்த

முைறயல் இல்ைலெயன்றாலும் அடிப்பைடயல் அவர் கருத்துதான் சரி

என்றானது.
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கருந்துைள கதிரியக்கம்

1973 ெசப்டம்பரில் நான் மாஸ்ேகா ெசன்றருந்த ேபாது யாக்ேகாவ்

ெசல்ேடாவ ச் (Yakov zeldovich), அெலக்சாண்டர் ஸ்டாேராபன்ஸ்க (Alexan-

der starobinsky) ஆகய இரு முன்னணி ேசாவயத் வல்லுனர்களுடன்

கருந்துைளகள் பற்ற வவாத த்ேதன். குவாண்டம் இயங்கயலின்

உறுதயன்ைமக் ெகாள்ைகப்படி (Uncertinity principle) சுழலும் கருந்துைளகள்

துகள்கைளப்பைடக்கவும்உமிழவும் ேவண்டும்எனஅவர்கள்என்ைனநம்பச்

ெசய்தார்கள். நான் அவர்கள் வாதங்கைள இயற்பயல் அடிப்பைடயல்

நம்ப ேனன். ஆனால் அவர்கள் உமிழ்ைவக் கணக்க ட்ட கணக்கயல்

முைற என்னால் ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியவல்ைல. எனேவ இன்னுங்கூடச்

ச றப்பானகணக்கயல்முைறையவகுக்கமுற்பட்ேடன். இதைன1973நவம்பர்

இறுதயல் ஆக்ஸ்ஃேபார்டில் நைடெபற்ற முைறசாராக் கருத்தரங்ெகான்றல்

எடுத்துைரத்ேதன். உள்ளபடிேய எவ்வளவு உமிழப்படும் என்பைதக்

காண்பதற்கான கணக்கீடுகைள அப்ேபாது நான் ெசய்தருக்கவல்ைல.

ெசல்ேடாவ ச்சும் ஸ்டாேராபன்ஸ்கயும் சுழலும் கருந்துைளகளிலிருந்து

யூகத்தருந்தகத ரியக்கத்ைதத்தான்கண்டுபடிக்கலாம்என்றுஎத ர்பார்த்துக்

ெகாண்டிருந்ேதன். நான் என் கணக்கீடுகைளச் ெசய்து முடித்த ேபாது

சுழலாக் கருந்துைளகளும் கூட ஒரு சீரான வீதத்தல் துகள்கைளப் பைடத்து

உமிழ்வதாகத் ேதான்றக் கண்டுவயப்புக்கும் சங்கடத்துக்கும்ஆளாேனன்.

நான் பயன்படுத்தய ேதாராயங்களில் ஒன்று ெசல்லத்தக்கதன்று

என்பைதேய இந்த உமிழ்வு காட்டுவதாக முதலில் நைனத்ேதன் . இது

பற்ற ெபக்கன்ஸ்ைடன் ெதரிந்து ெகாண்டு வட்டால் கருந்துைளகளின்

குைலதறம் பற்றய தன் கருத்துகைள இன்னமும் எனக்குப் ப டிக்காத

இந்தக் கருத்துகைள நைலநறுத்துவதற்கு இதைன ேமலும் ஒரு வாதமாகப்

பயன்படுத்த க் ெகாள்வாேரா என்று அஞ்ச ேனன், ஆனால் நான் இைதப்

பற்ற ச் ச ந்தைன ெசய்யச் ெசய்ய, இந்தத் ேதாராயங்கள் உண்ைமயல்

ெசல்லுபடியாக ேவண்டும் எனத் ேதான்றயது. ஆனால் உமிழப்படும்

துகள்களின் ந றமாைல ஒரு சூடான ெபாருளால் உமிழப்படக் கூடிய
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ந றமாைலேய தவ ர ேவறல்ல என்பதும் இரண்டாம் வத மீறப்படாமல்

தடுப்பதற்குத் துல்லியமாகச் சரியான வீதத்த ேலேய கருந்துைளயானது

துகள்கைள உமிழ்ந்து ெகாண்டிருக்கறது என்பதுேம உமிழ்வு

ெமய்யானதுதான் என என்ைன ஏற்கச் ெசய்தன. அது முதற்ெகாண்டு

மற்றவர்கள் பல்ேவறு வடிவங்களில் இக்கணக்கீடுகைளத் தரும்ப தரும்பச்

ெசய்துள்ளார்கள். கருந்துைள என்பது ஒரு சூடான ெபாருளாக இருந்தால்

எப்படியும் அைதப்ேபான்ற துகள்கைளயும் கத ரியக்கத்ைதயும் உமிழ்ந்தாக

ேவண்டும்என்பைதஇைவஉறுத ெசய்கன்றன.

கருந்துைளகளால் உமிழப்படும் துகள்களானது இரண்டாவது வதைய

மீறுவைத சரியானவீதத்தல்தடுக்க றது.

கருந்துைளயன் நகழ்வு பரப்ெபல்ைலக்குள்ளிருந்து எதுவுேம தப்ப ச்

ெசல்ல முடியாது என நமக்குத் ெதரிந்தருக்ைகயல் அது துகள்கைள

உமிழ்வதாகத் ேதான்றுவது எவ்வாறு சாத்தயம்? துகள்கள் கருந்துைளயன்

நகழ்ச்ச வளிம்ைப ஒட்டிப் ெவளிேய இருக்கும் ெவற்று ெவளியலிருந்து

வருகன்றனேவ தவ ர கருந்துைளக்கு உள்ளிருந்து வருவதல்ைல

என்பேத வைடெயன்று குவாண்டம் ேகாட்பாடு நமக்குச் ெசால்க றது.

இதைன நாம் பன்வரும் வழியல் புரிந்து ெகாள்ள முடியும். ெவற்று

ெவளிெயன்று நாம் நைனப்பது அடிேயாடு ெவற்றாக இருக்க முடியாது.

அப்படி இருக்குமானால் ஈர்ப்புப் புலம், மின்காந்தப் புலம் ேபான்ற எல்லாப்

புலங்களுேம துல்லியமாகச் சுழியமாய் இருக்க ேவண்டி இருக்கும். ஆனால்

புலத்தன் மத ப்பும் காலத்துடனான அதன் மாற்ற வீதமும் துகளின் நைல

மற்றும் தைசேவகத்ைதப் ேபான்றைவ. உறுதயன்ைமக் ெகாள்ைக

குற ப்பதுஎன்னெவன்றால்இந்தஇருஅளவுகளில்ஒன்ைறஎந்தஅளவுக்குத்

தருத்தமாக அற ந்துள்ேளாேமா அந்த அளவுக்குத் தருத்தக் குைறவாகேவ

மற்ெறான்ைற அறய முடியும். எனேவ ெவற்று ெவளியல் புலத்ைதத்

துல்லியமான முைறயல் சுழியமாக நைலப்படுத்த முடியாது. ஏெனன்றால்

அப்ேபாது அதற்குச் சரிநுட்பமான மத ப்பு, சரிநுட்பமான மாற்ற வீதம் ஆகய

இரண்டும்இருக்கும். புலத்தன்மத ப்பல்ஏேதாஒருகுற ப்ப ட்டகுைறந்தபட்ச

அளவு உறுதயன்ைம, அல்லது குவாண்டம் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தாக
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ேவண்டும். இந்த ஏற்ற இறக்கங்கைள ஒரு ேநரம் ஒன்றாகத் ேதான்ற

வலக ச் ெசன்று பறகு மீண்டும் ெநருக்கமாக வந்து ஒன்ைறெயான்று

அழித்துக் ெகாள்ளும் ஒளி அல்லது ஈர்ப்புத் துகள்களின் இைணகளாகவும்

கருதலாம். இத்துகள்கள் சூரியனின் ஈர்ப்பு வைசைய ஏந்த ச் ெசல்லும்

துகள்கைளப் ேபான்ற மாயத் துகள்களாகும். ெமய்த் துகள்கைளப்

ேபாலல்லாது இவற்ைறத் துகள் கண்டுபடிப்பாைனக் ெகாண்டு ேநரடியாக

ஆனால் அணுக்களிலான மின்மச் சுற்றுப் ேநாக்கயறய முடியாது. ஆனால்

அணுக்களில் ஆன மின்மச் சுற்றுப்பாைதகளின் ஆற்றலில் ஏற்படும் சறு

மாற்றங்கள் ேபான்ற இத்துகள்களின் சுற்றடி வைளவுகைள அளவட

முடியும். இைவக் ேகாட்பாட்டு யூகங்கேளாடு ஓரளவுக்கு துல்லியமாக ஒத்துப்

ேபாகன்றன.

ஆற்றல் மாறா ேகாட்பாட்டின் படி துகள் / எத ர்த்துகள் இைணயலுள்ள

துைணகளில்ஒன்றுேநர்மைறஆற்றலும்மற்ெறான்றுஎத ர்மைறஆற்றலும்

ெபற்றருக்கும். எத ர்மைற ஆற்றல் ெபற்ற துைணயானது குைறந்த ஆயுள்

உைடய மாயத் துகளாகேவ இருக்க வத க்கப்பட்டதாகும் . ஏெனன்றால்

இயல்புச் சூழல்களில் ெமய்த் துகள்கள் எப்ேபாதும் ேநர்மைற ஆற்றல்

ெபற்றருக்கும். எனேவ அது தன் துைணையத் ேதடிப் ப டித்து அதனுடன்

ேமாத அழிந்தாக ேவண்டும். ஆனால் ஒரு ெபருநைறப் ெபாருைள

ெநருங்கயருக்கும் ெமய்த் துகளுக்குத் ெதாைலதூரத்தல் அதற்கு

இருக்கக் கூடியைத வ டவும் குைறந்த ஆற்றேல உள்ளது. ஏெனன்றால்

அந்தப் ெபாருளின் ஈர்ப்புக் கவர்ச்ச க்கு எத ராக அதைனத் ெதாைலதூரம்

தூக்க ச் ெசல்வதற்கு ஆற்றல் ேதைவப்படும். இயல்பாகப் பார்த்தால்,

அத்துகளின் ஆற்றல் இப்ேபாதும் ேநர்மைறயாகேவ இருக்கும். ஆனால்

கருந்துைளக்குள்ளிருக்கும் ஈர்ப்புப் புலம்மிகவலுவானதுஆைகயால்அங்கு

ெமய்த்துகளுக்கும்கூட எத ர்மைறஆற்றல்இருக்கமுடியும்.

எனேவ கருந்துைள இருக்குமானால் எத ர்மைற ஆற்றல் ெகாண்ட

மாயத் துகள் அக்கருந்துைளக்குள் வழுந்து ஒரு ெமய்த் துகள்

அல்லது எத ர்த்துகளாவது சாத்தயேம. இந்த ேநர்வல் இனியும் அது

தன் துைணேயாடு ேமாத யழிய ேவண்டாம். அதன் ைகவ டப்பட்ட
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துைணயும் கூட கருந்துைளக்குள் வழுந்து வ டலாம் அல்லது

ேநர்மைற ஆற்றல் ெபற்றருப்பதால் அது ெமய்த் துகளாகேவா

எத ர்த்துகளாகேவா கருந்துைளயன் அண்ைமயலிருந்து தப்ப ச் ெசன்றும்

வ டலாம். ெதாைலவலுள்ள ேநாக்கருக்கு அது கருந்துைளயலிருந்து

உமிழப்பட்டிருப்பதாகத் ேதான்றும். கருந்துைள எந்த அளவுக்குச் ச றயதாக

உள்ளேதா, எத ர்மைற ஆற்றல் ெகாண்ட துகள் ெமய்த் துகளாவதற்கு முன்

ெசல்லேவண்டியெதாைலவுஅந்தஅளவுக்குக்குைறவாகஇருக்கும். ேமலும்

கருந்துைளயன் உமிழ்வு வீதமும் ெவளிப்பைடயான ெவப்பநைலயும் அந்த

அளவுக்குஅதகமாகஇருக்கும்.

ெவளிேயற ச்ெசல்லும்கத ர்வீச்சன்ேநர்நைறஆற்றல்கருந்துைளக்குள்

வந்து பாயும் எத ர்மைற ஆற்றல் துகள்களால் சரியீடு ெசய்யப்படும்.

E=MC2 என்ற ஐன்ஸ்டீன் சமன்பாட்டின்படி ஆற்றல் என்பது நைறக்கு

ேநர்த்தகவுைடயது. கத ர்வீச்சன் ேநர்மைற ஆற்றல் கருந்துைளக்குள்

வந்து பாயும் எத ர்மைற ஆற்றல் துகள்களால் சரியீடு ெசய்யப்படும்.

எனேவ கருந்துைளக்குள் எத ர்மைற ஆற்றல் வந்து பாய்வது அதன்

நைறையக் குைறயச் ெசய்க றது. கருந்துைள நைறைய இழக்க இழக்க

அதன் நகழ்வு பரப்ெபல்ைலயன் பரப்பு குைறந்து ெசல்கறது. ஆனால்

கருந்துைளயன் குைலதறத்தல் ஏற்படும் இந்தக் குைறவு உமிழப்படும்

கத ர்வீச்சு குைலதறத்தால் ேதைவக்கு அதகமாகேவ ஈடு ெசய்யப்படுக றது.

எனேவஇரண்டாம்வத ஒருேபாதும்மீறப்படுவதல்ைல.
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கருந்துைள ெவடிப்புகள்

ேமலும் கருந்துைளயன் நைற எந்த அளவுக்குக் குைறவாக

இருக்கறேதா அதன் ெவப்பநைல அந்த அளவுக்கு அதகமாக இருக்கும்.

எனேவ கருந்துைள நைறைய இழக்க இழக்க அதன் ெவப்பநைலயும்

உமிழ்வுவீதமும்அதகரித்துச்ெசல்கன்றன. எனேவஅதுஇன்னும்துரிதமாக

நைறையஇழக்க றது. முடிவல்கருந்துைளயன்நைறமிக மிகச் ச றயதாக

வடும்ேபாதுஎன்னேநரிடும்என்பதுஅவ்வளவுெதளிவாகத்ெதரியவல்ைல.

ஆனால் மிகவும் அறவுக்குகந்த யூகம் இதுதான் மில்லியன் கணக்கான

ைஹட்ரஜன் குண்டுகள் ெவடிப்பதற்கு ந கரான இறுத ப் ெபரும் உமிழ்வுத்

ெதற ப்பல்அடிேயாடுமைறந்து ேபாகும்.

சூரியனின் நைறையப் ேபால் சல மடங்கு நைற ெகாண்ட ஒரு

கருந்துைளக்குஅறுத ச்சுழியத்துக்குேமல்ஒருடிக ரியல்பத்துமில்லியனில்

ஒரு பங்கு ெவப்பநைலதான் இருக்கும். இது அண்டத்தல் நைறந்துள்ள

நுண்ணைலக் கத ர்வீச்சன் அறுத ச் சுழியத்துக்கு ேமல் க ட்டதட்ட 2.7

� ெவப்பநைலைய வ ட மிகக் குைறந்ததாகும். எனேவ இத்தைகயக்

கருந்துைளகள் தாம் உட்ெகாள்வதற்கும் குைறவாகேவ உமிழும். அண்டம்

என்ெறன்றும் வ ரிவைடந்து ெகாண்ேட ெசல்ல வத க்கப்பட்டிருக்குமானால்

இறுதயல் இத்தைகயக் கருந்துைளகளின் ெவப்பநைலையக் காட்டிலும்

நுண்ணைலக் கத ர்வீச்சன் ெவப்பநைல குைறந்து வடும். ப றகு

அது நைறைய இழக்கத் ெதாடங்க வடும். ஆனால் அப்ேபாதுங்கூட

அதன் ெவப்பநைல மிகக் குைறவாகேவ இருக்கும். எனேவ முழுக்க

ஆவயாவதற்குக் க ட்டத்தட்ட 1066 ஆண்டுகள் ஆகும். இது அண்டத்தன்

வயைத வ ட மிக நீண்ட காலமாகும். அண்டத்தன் வயது சுமார் 1010

ஆண்டுகள்மட்டுேம.

மறுபுறம் முந்ைதய ெசாற்ெபாழிவல் குற ப்ப ட்டது ேபால் அண்டத்தன்

மிகவும் முற்பட்ட கட்டங்களில் ஒழுங்கீனங்களின் தகர்வால் உண்டான

மிகச் ச றய நைற ெகாண்ட முதன்ைமக் கருந்துைளகள் இருக்கலாம்.

இத்தைகயக் கருந்துைளகளுக்கு மிக அத க ெவப்பநைல இருக்கும். அைவ
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மிக அத கமான வீதத்தல் கத ரியக்கத்ைத உமிழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும்.

ஆய ரம் மில்லியன் டன்கள் ெதாடக்க நைற ெகாண்ட முதன்ைமக்

கருந்துைளயன்ஆயுட்காலம்க ட்டத்தட்டஅண்டத்தன்வயதுக்குஇைணயாக

இருக்கும். இைதவ டக் குைறந்த ெதாடக்க நைறகள் ெகாண்ட முதன்ைமக்

கருந்துைளகள் ஏற்ெகனேவ முழுக்க ஆவயாகயருக்கும். ஆனால்

சற்ேற அத க நைறகள் ெகாண்ட அத்தைகய முதன்ைமக் கருந்துைளகள்

இன்னமும் ஊடு கத ர்கள் மற்றும் காமாக் கத ர்கள் வடிவல் கத ரியக்கத்ைத

உமிழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும். இந்த ஊடு கத ர்களும் காமாக் கத ர்களும்

ஒளியைலகைளப் ேபான்றைவ என்றாலும் அவற்ைற வ ட மிகக் குைறந்த

அைலநீளம் ெகாண்டைவ. இத்தைகயக் கருந்துைளகள் கருப்புப்

அைடெமாழிக்கு அவ்வளவாக தகுதயற்றைவ. உண்ைமயல் அைவ

ெவண்தழலாய் இருப்பைவ. க ட்டத்தட்ட பத்தாய ரம் ெமகாவாட்டுகள்

வீதத்தல்அைவஆற்றைலஉமிழ்ந்துெகாண்டிருக்கும்.

இத்தைகய ஒரு கருந்துைளயன் ஆற்றைல நம்மால் முைறயாகப்

பயன்படுத்தமுடியுமானால் பத்துெபரிய மின்வைச நைலயங்கைளநடத்தக்

கூடும். ஆனால் இது கடினமாகத்தான் இருக்கும். மைலயளவு நைறைய

ஓர் அணுவனது கருவன் உருவளவாக ெநருக்க த் தணித்தாற்ேபால்

அக்கருந்துைள இருக்கும். இந்தக் கருந்துைளகளில் ஒன்ைறப் புவ ப்

பரப்பல் ெகாண்டு வந்து ைவத்து வ ட்டால், அது தைரயனூடாக பூமியன்

ைமயத்தல் ேபாய் வழுவைதத் தடுத்து நறுத்த வழிேய இருக்காது.

அது பூமியனூடாகப் ேபாய் வந்து ஊசலாடும். முடிவல் ைமயத்தல்

வந்து நைலெகாள்ளும். இத்தைகயக் கருந்துைள உமிழும் ஆற்றைலப்

பயன்படுத்த க் ெகாள்ளக் கூடிய முைறயல் அைத ைவப்பதற்குரிய ஒேர

இடம் புவையச் சுற்றய சுற்றுப்பாைதயாகேவ இருக்கும். அது பூமிையச்

சுற்றும்படி ெசய்வதற்கு ஒேர வழி, கழுைதக்கு முன்னால் ேகரட்ைடக் காட்டிச்

ெசல்வது ேபால் அதற்கு முன்னால் ெபருநைற ஒன்ைறக் கட்டியழுத்துச்

ெசன்று கவர முயல்வதாகேவ இருக்கும். இது அவ்வளவாக ேவைலக்காக ற

ேயாசைனயாகத் ெதரியவல்ைல, எப்படியும் உடனடி வருங்காலத்தல்

இல்ைல.
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முதன்ைம கருந்துைளகளுக்கான ேதடல்

.ஆனால் இந்த முதன்ைமக் கருந்துைளகளிலிருந்து வரும் உமிழ்ைவ

நம்மால் முைறயாகப் பயன்படுத்த க் ெகாள்ள முடியவல்ைலெயன்றாலும்

கூட அவற்ைற நாம் ேநாக்கயறயும் வாய்ப்புகள் என்ன? முதன்ைமக்

கருந்துைளகள் தம் ஆயுட் காலத்தன் ெபரும் பகுதயல் உமிழ்க ற காமாக்

கத ர்கைள நாம் ேதடிப் பார்க்கலாம். அைவ மிகவும் ெதாைலவல்

இருப்பதால் ெபரும்பாலானவற்றலிருந்து வரும் கத ர்வீச்சு மிகவும்

நலிந்தருக்கும் என்றாலும் அைவ அைனத்தலிருந்தும் வரக் கூடிய

ஒட்டு ெமாத்த அளவு கண்டறயத்தக்கதாகேவ இருக்கக் கூடும். காமாக்

கத ர்களின் இத்தைகய பன்னணிைய நாம் ேநாக்கேவ ெசய்க ேறாம்.

ஆனால் இந்தப் பன்னணி அேனகமாக முதன்ைமக் கருந்துைளகள் தவ ர

ேவறு ந கழ்முைறகளின் காரணமாகத் ேதாற்றுவக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

எனேவ காமாக் கத ர் பன்னணியன் ேநாக்காய்வுகள் கருந்துைளகள்

இருப்பதற்கு எந்த ேநர்வைகச் சான்றும் வழங்கவல்ைல எனலாம். ஆனால்

சராசரியாகஅண்டத்தன்ஒவ்ெவாருகனஒளியாண்டுப்பரப்ப ற்கும்முந்நூறு

முதன்ைமக் கருந்துைளகளுக்கு ேமல் இருக்க முடியாது என அைவ நமக்குப்

புலப்படுத்தேவ ெசய்கன்றன. முதன்ைமக் கருந்துைளகள் அண்டத்தலுள்ள

ெபாருளில் நைற அடர்த்த அத கபட்சமாக மில்லியனில் ஒரு பங்காகேவ

அைமயக்கூடும்என்பைதேயஇந்த எல்ைலகுறக்க றது.

முதன்ைமக் கருந்துைளகள் இவ்வளவு அரிதாக இருக்கும் நைலயல்

அவற்றல் ஒன்று காமாக் கத ர்களின் தனிெயாரு மூலமாக நாம்

ேநாக்குவதற்ேகற்ப அருகாைமயல் இருக்கக் கூடும் எனத் ேதான்றவல்ைல.

ஆனால் ஈர்ப்பு முதன்ைமக் கருந்துைளகைள எந்த பருப்ெபாருள் ேநாக்கயும்

இழுத்துச் ெசல்லும் ஆைகயால் அைவ த ரள்களிலும் த ரள்கைளச் சுற்றயும்

இன்னுங்கூட சாதாரணமாக இருக்கும். எனேவ சராசரியாக ஒரு கன

ஒளியாண்டில் 300 முதன்ைமக் கருந்துைளகளுக்கு ேமல் இருக்க முடியாது

என்பைத காமாக் கத ர்ப் பன்னணி நமக்கு உணர்த்தனாலும் அைவ

எவ்வளவு சாதாரணமாக நம் த ரளிேலேய இருக்கக் கூடும் என்பைதப் பற்ற
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அது நமக்கு ஒன்றும் ெசால்வதல்ைல. அைவ இைத வ ட ஒரு மில்லியன்

மடங்கு அதகச் சாதாரணமாய் இருப்பதாகக் ெகாள்ேவாமானால் நமக்கு

மிக அருகல் இருக்கும் கருந்துைள அேனகமாக சுமார் ஆய ரம் மில்லியன்

க ேலா மீட்டர் ெதாைலவல் இருக்கும். அதாவது ேகாள்களிேலேய அத கத்

ெதாைலவலுள்ள புளூட்ேடா அளவுக்குத் ெதாைலவல் இருக்கும். ஒரு

கருந்துைளயன் சீரான உமிழ்வு பத்தாய ரம் ெமகா வாட்டுகளாக இருந்தால்

கூட அந்த உமிழ்ைவக் கண்டுபடிப்பது இந்தத் ெதாைலவலும் மிகக்

கடினமாகேவஇருக்கும்.

முதன்ைமக் கருந்துைளைய ேநாக்கயறய ேவண்டுமானால், ஒரு வாரம்

என்பது ேபான்ற நயாயமான கால அளவற்குள் ஒேர தைசயலிருந்து வரும்

பலகாமாக் கத ர்க் கற்ைறகைளக்கண்டுபடிக்க ேவண்டிஇருக்கும்.

இல்லாவ டில் அைவ பன்னணியன் பகுதயாகேவ இருக்கக் கூடும்.

ஆனால் பளாங்கன் குவாண்டம் ெகாள்ைக காமாக் கத ர்க் குவாண்டம்

ஒவ்ெவான்றுக்கும் மிக உயர்ந்த ஆற்றல் உள்ளது என நமக்குச் ெசால்க றது.

ஏெனன்றால் காமாக் கத ர்கள் மிக உயர்ந்த அத ர்ெவண் ெகாண்டைவ.

எனேவ அைவ பத்தாய ரம் ெமகாவாட்டுகள் கத ர்வீசுவதற்கும் கூட அத கக்

கற்ைறகள் ேதைவப்பட மாட்டா. புளூட்ேடா அளவுக்குத் ெதாைலவலிருந்து

வரும்இந்தசலவற்ைறேநாக்கயறயஇதுநாள்வைரகட்டப்பட்டுள்ளஎைதக்

காட்டிலும் ெபரிய காமாக் கத ர்க் கண்டுப டிப்பான் ேதைவப்படும். ேமலும்,

கண்டுப டிப்பான் வண்ெவளியல் இருக்க ேவண்டும். ஏெனன்றால் காமாக்

கத ர்களால்வளிமண்டலத்துக்குள்ஊடுருவமுடியாது.

புளூட்ேடா அளவுக்கு அருகலுள்ள கருந்துைளயன் ஆயுள் முடிந்து அது

ெவடித்துச் ச தறுமானால் இறுத உமிழ்வுத் ெதற ப்ைபக் கண்டுபடிப்பது

எளிதாயருக்கும் என்பது உறுத . ஆனால் கருந்துைள கடந்த பத்து

அல்லது இருபது ஆய ரம் மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு உமிழ்ந்து ெகாண்ேட

இருந்தருக்குமானால் அடுத்த சல ஆண்டுகளில் அதன் ஆயுள் முடிவைடயும்

வாய்ப்பு உண்ைமயல் சற்ேற குைறவுதான்! இதற்குக் கடந்தகாலத்த ேலா

எத ர்காலத்த ேலா பல மில்லியன் ஆண்டுகள் ேதைவப்படலாம்! எனேவ

உங்கள் ஆராய்ச்ச க்கான மானியம் தீர்வதற்குள் ெவடிப்ைபப் பார்க்க
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நயாயமான வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்க ேவண்டுமானால் சுமார்

ஓர் ஒளியாண்டு ெதாைலவுக்குள் ெவடிப்ேபதும் ந கழ்ந்தால் அைதக்

கண்டுபடிப்பதற்கு நீங்கள் வழி காண ேவண்டி இருக்கும். ெவடிப்பலிருந்து

பல காமா கத ர் குவாண்டாைவக் கண்காணிக்க ஒரு ெபரிய காமா

கத ர் கண்டற தல் ேதைவப்படும் ப ரச்சைன உங்களுக்கு இன்னும்

இருக்கும். இருப்பனும், இந்த வ டயத்தல், அைனத்து குவாண்டாவும்

(Quanta) ஒேர தைசயல் இருந்து வந்தது என்பைத தீர்மானிக்க ேவண்டிய

அவசயமில்ைல. அைவயைனத்தும் ஒேர ெவடிப்பல் இருந்து வருகறது

என்ற நயாயமான நம்ப க்ைகக்கு மிகக் குறுகய கால இைடெவளியல்

அைவவந்தைதக் கவனித்தாேல ேபாதும்.

முதன்ைம கருந்துைளகைளக் கண்டறயும் த றன் ெகாண்ட ஒரு காமா

கத ர் கண்டற தல் முழு பூமியன் வளிமண்டலமாகும். எவ்வாறாயனும்,

நாம் ஒரு ெபரிய கண்டற தைல உருவாக்குவது சாத்தயமில்ைல. அத க

ஆற்றல் ெகாண்ட காமா கத ர் குவாண்டம் நமது வளிமண்டலத்தல்

உள்ள அணுக்கைளத் தாக்கும் ேபாது, அது ேஜாடி எலக்ட்ரான்கள் மற்றும்

பாச ட்ரான்கைள உருவாக்குகறது. இைவ மற்ற அணுக்கைளத் தாக்கும்

ேபாது, அைவ பல ேஜாடி எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் பாச ட்ரான்கைள

உருவாக்குகன்றன. இதுேவ எலக்ட்ரான் ஷவர் (Electron shower) என்று

அைழக்கப்படுக றது. இதன் வைளவாக ெசெரன்ேகாவ் கத ர்வீச்சு

எனப்படும் ஒளியன் வடிவம். எனேவ இரவு வானத்தல் ஒளியன்

கீற்றுகைளத் ேதடுவதன் மூலம் காமா கத ர் ெவடிப்புகைளக் கண்டறய

முடியும்.

ந ச்சயமாக, மின்னல் ேபான்ற பல வானத்தல் ஒளிரும் ந கழ்வுகள்

உள்ளன. இருப்பனும், இரண்டு அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட பரவலாகப்

ப ரிக்கப்பட்ட இடங்களில் ஒேர ேநரத்தல் கீற்றுகைளக் கவனிப்பதன் மூலம்

காமா கத ர் ெவடிப்புகைள அத்தைகய வைளவுகளிலிருந்து ேவறுபடுத்த

அறயலாம். அரிேசானாவல் உள்ள ெதாைலேநாக்க கைளப் பயன்படுத்த

டப்ளிைனச் ேசர்ந்த நீல் ேபார்ட்டர் (Neil porter) மற்றும் ட்ெரவர் வீக்ஸ்

(Trevor weekes) ஆகய இரு வஞ்ஞானிகள் இது ேபான்ற ஒரு ேதடைல
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ேமற்ெகாண்டுள்ளனர். அவர்கள் பல கீற்றுகைளக் கண்டற ந்தனர், ஆனால்

அைவ முதன்ைம கருந்துைளகளில் இருந்து காமா கத ர் ெவடிப்புகளுக்கு

ந ச்சயமாகக் காரணமாகஇருக்கமுடியாது.

முதன்ைமக் கருந்துைளகளுக்கான ேதடல் பயனற்றுப் ேபாய் வ டக்

கூடுெமனத் ேதான்றுகறது. அது அப்படியானாலும் கூட அண்டத்தன்

மிகவும் முற்பட்ட கட்டங்கைளப் பற்ற நமக்கு முக்கயத் தகவல் தருவதாக

குழப்பமானதாகேவா அண்டம் இருக்கும். ஒழுங்கீனமானதாகேவா

இருந்தருந்தால், அல்லது ெபாருட்களின் அழுத்தம் குைறவாக

இருந்தருந்தால், காமாக் கத ர்ப் பன்னணி பற்றய நமது ேநாக்காய்வுகள்

ஏற்ெகனேவ வத த்துள்ள வரம்ைபக் காட்டிலும் பல பல முதன்ைமக்

கருந்துைளகைள அது ேதாற்றுவக்குெமன எத ர்பார்த்தருப்ேபாம். முற்பட்ட

அண்டமானது உயர் அழுத்தத்ேதாடு மிகவும் சரளமாகவும் ஒேர சீராகவும்

இருந்தது என்றால் மட்டுேம முதன்ைமக்கருந்துைளகள் ேநாக்கறயதக்க

எண்ணிக்ைகயல்இல்லாமல் ேபானதற்குவளக்கமளிக்கமுடியும்.
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ெபாது சார்பியலும் குவாண்டம் இயங்கியலும்

இந்த நூற்றாண்டின் இரு ெபரும் ேகாட்பாடுகளான ெபாதுச்

சார்ப யைலயும் குவாண்டம் இயங்கயைலயும் அடிப்பைடயாகக்

ெகாண்ட யூகத்தற தலுக்கு முதல் எடுத்துக்காட்டாகத் த கழ்ந்தது

கருந்துைளகளிலிருந்து கத ர்வீச்சு என்னும் கருத்து, இது நடப்பலிருந்த

கண்ேணாட்டத்ைதக் கவழ்த்துப் ேபாட்டதால் ெதாடக்கத்தல் ெபரும்

எத ர்ப்ைபக் களப்ப வ ட்டது. “ஒரு கருந்துைளயால் எந்த ஒன்ைறயும்

உமிழ முடியும்?” ஆக்ஸ்ஃேபார்டுக்கு அருேக ரூதர்ஃேபார்டு ஆப்பள்டன்

ஆய்வுக்கூடத்தல் நடந்த ஒரு மாநாட்டில் நான்முதலில்என்கணக்கீடுகளின்

முடிவுகைள அறவத்த ேபாது ெபாதுவாக யாரும் எளித ல் நம்ப மறுத்தனர்.

நான் ேபச முடித்த ேபாது அந்த அமர்வுக்குத் தைலைம வக த்த இலண்டன்

கங்ஸ் கல்லூரிையச் ேசர்ந்த ஜான் ஜி.ெடய்லர் (John G.Taylor) இெதல்லாம்

அபத்தம் என்று அறவத்தார். அேத ெபாருளில் ஆய்வறக்ைக ஒன்றும் கூட

எழுதனார்.

ஆனால் ெபாதுச் சார்ப யல் மற்றும் குவாண்டம் இயங்கயல் பற்றய

நம் ஏைனய கருத்துகள் சரி என்றால் சூடான ெபாருட்கைளப் ேபால்

கருந்துைளகள் கத ர்வீசயாக ேவண்டும் என்ற முடிவுக்ேக ஜான் ெடய்லர்

உட்பட ெபரும்பாலானவர்கள் இறுதயல் வந்து ேசர்ந்துள்ளார்கள்.

முதன்ைமக் கருந்துைள ஒன்ைறக் கண்டறய இன்றளவும் நம்மால்

முடிந்தபாடில்ைல என்றாலுங்கூட நாம் அைதக் கண்டற ந்துவ ட்டால் அது

ெபரும் அளவல் காமாக் கத ர்கைளயும் ஊடு கத ர்கைளயும் உமிழ்ந்து

ெகாண்டிருக்க ேவண்டும் என்று ஓரளவுக்குப் ெபாதுவாகேவ ஏற்றுக்

ெகாள்ளப்பட்டது. நாம் ஏேதனும் ஒன்ைற கண்டால், எனக்கு ேநாபள் பரிசு

கைடக்கக்கூடும்.

ஈர்ப்புத் தகர்வு என்பது நாம் ஒரு காலத்தல் எண்ணியருந்த

அளவுக்கு இறுதயானதும் மாற்ற முடியாததும் அல்ல என்பைதேய

கருந்துைளகளிலிருந்து கத ர்வீச்சு இருப்பது குற ப்பதாகத் ேதான்றுகறது.

வண்ேணாடி ஒருவர் ஒரு கருந்துைளக்குள் வழுந்து வ ட்டால் அதன் நைற
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அதகரிக்கும. ஆனால் முடிவல் அக்கூடுதல் நைறக்கு ந கரான ஆற்றல்

கத ர்வீச்சன் வடிவல் அண்டத்தற்குத் தருப்ப அளிக்கப்படும். ஆனால்

இந்தச் சாகாவரம்அவலமானதாகேவஇவ்வாறுஒருவதத்தல்வண்ேணாடி

“மறுசுழற்ச ” ெசய்யப்படுவார். ஆனால் இந்த சாகாவரம் அவலமானதாகேவ

இருக்கும். ஏெனனில் கருந்துைளக்குள் வண்ேணாடி நார்நாராகக்

க ழித்ெதறயப்படுைகயல் காலம் பற்ற அவருக்குச் ெசாந்தக் கருத்து ஏதும்

இருந்தால் அது முடிவுக்கு வந்து வடும் என்பது க ட்டத்தட்ட உறுதயானது!

முடிவல் அந்தக் கருந்துைளயால் உமிழப்படும் துகள் வைககளும்

கூட வண்ேணாடியாக உருப்ெபற்றருந்த துகள் வைககளிலிருந்து

ேவறுபட்டிருக்கும். அவரது பண்புக்கூறுகளில் தப்ப ப் பைழப்பதாக அவரது

நைறஅல்லதுஆற்றல்மட்டுேமஇருக்கும்.

கருந்துைளகளிலிருந்தான உமிழ்ைவ உய்த்தறவதற்கு நான்

பயன்படுத்தய ேதாராயங்கள் ஒரு க ராமின் பன்னத்துக்குக் கூடுதலான

ெகாண்டதாக கருந்துைள இருக்கும் ேபாது நன்கு உதவும். ஆனால்

கருந்துைளயனதுவாழ்வன்முடிவல்அதன்நைறமிகச் ச றயதாகும் ேபாது

இந்தத் ேதாராயங்கள் ெசயலற்று வடும். இதன் வைளவு மிக அேனகமாய்

இப்படித்தான இருக்கும் எனத் ேதான்றுகறது. கருந்துைள மைறந்ேத ேபாய்

வடும். எப்படியும் அண்டத்தன் நமது வட்டாரத்தலிருந்தாவது மைறந்து

ேபாகும் அப்படி மைறந்து ேபாகும் ேபாது வண்ேணாடிையயும் உண்ைமயல்

ஓர்ைமப்புள்ளி என்ற ஒன்று இருக்குமானால் தனக்குள் இருக்கக் கூடிய

அந்த ஓர்ைமப்புள்ளிையயும் ேசர்த்துக் ெகாண்டு ேபாய் வடும். இதுேவ

ெபாதுச் சார்ப யல் யூகத்தற ந்த ஓர்ைமப்புள்ளிகைளக் குவாண்டம்

இயங்கயல் நீக்க வ டக் கூடும் என்பதற்கான முதல் அறகுறயாக இருந்தது.

ஆனால் நானும் மற்றவர்களும் 1974 இல் பயன்படுத்த க் ெகாண்டிருந்த

வழிமுைறகளால் கற்ைற ஈர்ப்பல் ஓர்ைமப்புள்ளிகள் ேநரிடுமா என்பது

ேபான்றவனாக்களுக்குவைடயளிக்கஇயலவல்ைல.

எனேவ நான் 1975 முதற்ெகாண்டு ரிச்சர்ட் ஃெபய்ேமனின் (Richard feyn-

mann) கூட்டுத் ெதாைகயான வரலாறுகள் என்ற கருத்ைத அடிப்பைடயாகக்

ெகாண்டு குவாண்டம் ஈர்ப்ப யைல அணுகுவதற்கான ேமலும் தறமான
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அணுகுமுைறைய வளர்த்ெதடுக்கத் ெதாடங்க ேனன். அண்டத்தன்

ெதாடக்கம் மற்றும் தைலவத வண்ேணாடிகள் ேபான்ற அதன்

உள்ளடக்கங்களுக்கும் இந்த அணுகுமுைற முன்ெமாழியும் வைடகள்

அடுத்த இரு ெசாற்ெபாழிவுகளில் வளக்கப்படும். குவாண்டம் இயக்கவயல்

அண்டத்தற்கு ஓர் ஓர்ைமப்புள்ளி இல்லாத ெதாடக்கத்ைத அனுமத ப்பைத

பற்ற பார்ப்ேபாம். அண்டத்தன் ேதாற்றத்தல் இயற்பயல் வத கள்

உைடக்கப்பட ேவண்டியதல்ைல என்பேத இதன் ெபாருள். அண்டத்தன்

நைல மற்றும் உள்ளடக்கங்கள் நம்ைம ேபாலேவ ந ர்ணயக்கப்பட்ட வரம்பு

வ த க்கப்பட்டஇயற்பயல்வத களால்முழுைமயாக தீர்மானிக்கப்படுக றது.
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5. ஐந்தாவது ெசாற்ெபாழிவு

அண்டத்தின் ெதாடக்கமும் தைலவிதியும்

1970கள் முழுதும் நான் முக்கயமாகக் கருந்துைளகைளத்தான் பயன்று

வந்ேதன். ஆனால் 1981 இல் வாடிகனில் அண்டவயல் மாநாட்டில் நான்

கலந்து ெகாண்ட அண்டத்தன் ெதாடக்கமும் தைலவதயும் பற்றய

வனாக்களில் என் ஆர்வம் மீண்டும் வழித்துக் ெகாண்டது. கத்ேதாலிக்கத்

தருச்சைபயானது பூமிைய சூரியன் சுற்றுவதாக அறவத்ததன் வாயலாக

ஓர் அறவயல் வனா குறத்து சட்டம் வ த க்க முயன்ற ேபாது கலிலிேயா

ெதாடர்பாக ேமாசமான தவறைழத்து வ ட்டது. இப்ேபாது, இத்தைன

நூற்றாண்டுகள்கழித்து, அண்டவயல்குறத்துத் தனக்குஅறவுைரவழங்கப்

பலவல்லுனர்கைளஅைழக்கமுடிவுெசய்தது.

மாநாட்டின் முடிவல் அதல் பங்ேகற்றவர்களுக்குப் ேபாப்பாண்டவைரக்

கண்டு ேபசும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அவர் எங்களிடம் ெசான்னார்,

ெபருெவடிப்புக்குப் ப ற்பட்ட அண்டத்தன் படிமலர்ச்சைய ஆராய்வெதல்லாம்

சரிதான். ஆனால் நாங்கள் ெபருெவடிப்ைபேய ஆராயக் கூடாதாம்.

ஏெனன்றால்அதுபைடப்பன்தருணம், எனேவஅதுகடவுள்ெசயல்என்றார்.

நான்மாநாட்டில் சற்றுமுன்நகழ்த்தயஉைரயன்ெபாருள்பற்ற அவருக்குத்

ெதரியவல்ைல என்று அப்ேபாது நான் மக ழ்ச்ச யைடந்ேதன். ெவளி-

காலம் என்பது வைரயறுக்க இயலாததாக இருந்தாலும் எல்ைலேயதும்

அற்றதாக இருக்கும் சாத்தயப்பாடு பற்ற ேய நான் ேபச யருந்ேதன்.

அதற்குத் ெதாடக்கம் என்பேத இல்ைல, பைடப்புத் தருணம் என்பேத இல்ைல

என்று இதற்குப் ெபாருள். கலிலிேயாவுக்கு ஏற்பட்ட அேத கத எனக்கும்

ேநரிடுவைத நான் வரும்பவல்ைல. அவேராடு எனக்கு வலுவான ஓர்ைம

உணர்வுள்ளது. அவர் இறந்து சரியாக 300 ஆண்டுகள் கழித்துப் ப றந்ேதன்

என்றெபாருத்தமும்ஒருகாரணம்!
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ெவப்ப ெபருெவடிப்பு மாதிரி

ெபாதுவாக ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படும் அண்ட வரலாற்ைற முதலில் புரிந்து

ெகாள்ள நானும் மற்றவர்களும் ைவத்தருக்க ற கருத்துகைள வளக்கும்

ெபாருட்டு “ெவப்ப ெபருெவடிப்பு மாத ரி” என அறயப்படும் கருத்தன்படி

அண்டமானது ஃப ரீட்ேமன் மாத ரிையக் ெகாண்டு வவரிக்கப்பட்டிருப்பதாக

என்னுைடய ஆய்வறக்ைகைய எழுதயருந்ேதன். இத்தைகய மாத ரிகளில்

அண்டம் வ ரிவைடய வ ரிவைடய அதல் அடங்கய ெபாருள் அல்லது

கத ர்வீச்சு எதுவும் குளிர்ந்து ெசல்லக் காணலாம். ெவப்பநைல என்பது

துகள்களின் சராசரி ஆற்றலின் அல்லது ேவகத்தன் ஓர் அளைவதான்

என்பதால் அண்டம் இப்படிக் குளிர்ந்து ெசல்வது அதல் அடங்கய ெபாருள்

மீது ெபருவைளவு ெகாண்டிருக்கும். மிக உயர்ந்த ெவப்பநைலகளில்

துகள்களின் இயக்கம் மிக ேவகமாக இருக்கும். எனேவ அணுக்கரு

அல்லது மின்காந்த வைசகளால் அைவ தமக்குள் உள்ள எந்தக்

கவர்ச்ச யலிருந்தும் தப்ப வ டக் கூடும். ஆனால் அைவ குளிர்ந்து ெசல்லச்

ெசல்லதுகள்கள் ஒன்ைறெயான்றுகவர்ந்து ஒன்றாகக் குவயத் ெதாடங்கும்

எனஎத ர்பார்க்கலாம்.

ெபருெவடிப்பல்அண்டம்சுழியஅளவும், வைரயறுக்கஇயலா ெவப்பமும்

ெகாண்டிருந்ததாகக் கருதப்படுக றது. ஆனால் அண்டம் வ ரிவைடய

வ ரிவைடய கத ர்வீச்சன் ெவப்பநைல குைறந்தது. ெபருெவடிப்பு

ந கழ்ந்து ஒரு வனாடி கழித்து இந்த ெவப்பநைல சுமார் பத்தாய ரம்

மில்லியன் டிக ரியாகக் குைறந்தருக்கும். இது சூரியனின் ைமயத்தல்

உள்ள ெவப்பநைலையப் ேபால் சுமார் ஆய ரம் மடங்கு ஆகும். ஆனால்

ைஹட்ரஜன் குண்டு ெவடிப்புகளில் இந்த அளவு உயர்ந்த ெவப்பநைலகள்

எட்டப்படுகன்றன. அந்த ேநரத்தல் அண்டமானது சல ேநர்மங்கள்

மற்றும் ெநாதுமங்கேளாடு கூட ெபரும்பாலும் ஒளிமங்கள், மின்மங்கள்,

ெநாதுங்குறுமங்கள் (neutrinos) மற்றும் அவற்றன் எத ர்த்துகள்கைளத்

தன்னகத்ேத ெகாண்டதாகஇருந்தருக்கும்.

அண்டம் ெதாடர்ந்து வ ரிவைடந்தும் அதன் ெவப்பநைல ெதாடர்ந்து
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குைறந்தும் ெசல்லச் ெசல்ல ேமாதல்களில் மின்ம/எத ர்மின்ம இைணகள்

உண்டாகும் வீதமானது அைவ அழிப்பனால் ஒழிந்து ேபாகும் வீதத்ைத

வ டக் குைறந்தருக்கும். எனேவ மின்மங்களிலும் எத ர்மின்மங்களிலும்

ெபரும்பாலானைவ ஒன்ேறாெடான்று ேமாதயழிந்து கூடுதலான

ஒளிமங்கைள உண்டாக்கயருக்கும். ஒரு சல மின்மங்கள் மட்டுேம

மிச்சமிருக்கும்.

ெபருெவடிப்பு ந கழ்ந்து சுமார் நூறு வனாடி கழித்து ெவப்பநைல

ஆய ரம் மில்லியன் டிக ரியாகக் குைறந்தருக்கும். இது அதெவப்ப

வண்மீன்களுக்குள்ேள இருக்கும் ெவப்பநைலயாகும். இந்த

ெவப்பநைலயல் ேநர்மங்களுக்கும் ெநாதுமங்களுக்கும் வல் அணுக்கரு

வைசக் கவர்ச்ச யலிருந்து தப்ப ச் ெசல்லப் ேபாத ய ஆற்றல்

இனியும் இருக்காது. அைவ ஒன்று ேசர்ந்து ஒரு ேநர்மத்ைதயும்

ெநாதுமத்ைதயும்ெகாண்டடியூட்ரியம்அணுக்களின்கருக்கைளஉண்டாக்கத்

ெதாடங்கயருக்கும். ப றகு டியூட்ரியம் அணுக்கருக்கள் இன்னுமதக

ேநர்மங்கேளாடும் ெநாதுமங்கேளாடும் ேசர்ந்து இரு ேநர்மங்கைளயும்

இரு ெநாதுமங்கைளயும் ெகாண்ட ஹீலியம் அணுக்கருக்கைள

உண்டாக்கயருக்கும். இைவ தவ ர லித்தயம், ெபரிலியம் என்ற இன்னும்

கனமானஇருதனிமங்கைளயும் சறுஅளவுகளில்உண்டாகயருக்கும்.

ெவப்ப ெபருெவடிப்பு மாத ரியைமப்பல் சுமார் கால் பங்கு ேநர்மங்களும்

ெநாதுமங்களும் ஹீலியம் அணுக்கருக்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கும் என்று

கணக்க டலாம். கூடேவ சறு அளவல் கன ைஹட்ரஜனாகவும் மற்றத்

தனிமங்களாகவும் மாற்றப்பட்டிருக்கும். எஞ்சய ெநாதுமங்கள் சாதாரண

ைஹட்ரஜன் அணுக்களின் கருக்களாகய ேநர்மங்களாகச் சைதந்து

ேபாயருக்கும். இந்த கணிப்பு ேநாக்காய்வுகேளாடுஒத்து ேபாக றது.

முற்பட்ட காலத்தல் ெவப்ப ெபருெவடிப்பு மாத ரி கத ர்வீச்சு

ெவளிய டப்பட்டிருக்க ேவண்டுெமன கணிக்க றது. ஆனால் அதன்

ெவப்பநைல அறுத சுழியத்ைத வ ட ெகாஞ்சம் மட்டுேம அத கமாக

இருந்தருக்க ேவண்டும். இதுேவ ெபன்சயாஸ் மற்றும் வல்சனால் 1965ல்

கண்டறயப்பட்டது. எனேவ ெபருெவடிப்பு நடந்த பன் சுமார் வ நாடி கழிந்த
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ப றகு என்ன நடந்தருக்கும் என்பைத நம்மால் தற்ேபாது நம்ப க்ைகயுடன்

யூகக்கமுடிக றது. ெபருெவடிப்பு நடந்த சலமணி ேநரங்களுக்குள்ஹீலியம்

மற்றும் ஏைனய தனிமங்களின் உருவாக்கம் நன்றருக்கும். அதற்குப்

பன் அடுத்து வந்த ஏறத்தாழ மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கும் ெபரிதாக

எதுவும் ந கழ்ந்து வ டாமல் அண்டம் அப்படிேய ெதாடர்ந்து வ ரிவைடந்து

ெசன்றருக்கும். முடிவல்,ெவப்பநைலஒருசலஆய ரம்டிக ரிகளாகஇறங்க ,

மின்மங்களுக்கும் அணுக்கருக்களுக்கும் தமக்கைடயலான மின்காந்தக்

கவர்ச்சைய ெவல்வதற்குப் ேபாதுமான ஆற்றல் இனிேமலும் இல்லாமற்

ேபாய் வடும் ேபாது உடேன அைவ இைணந்து அணுக்களாக உருப்ெபறத்

ெதாடங்கயருக்கும்.

முழு அண்டமும் ெதாடர்ந்து வ ரிவைடந்து ெகாண்டும் குளிர்ந்து

ெகாண்டும் இருந்தருக்கும். ஆனால் சராசரிக்கு ேமல் சற்ேற அடர்த்த

கூடிய வட்டாரங்களில் கூடுதல் ஈர்ப்புக் கவர்ச்ச யனால் வ ரிவாக்கத்தன்

ேவகம்மட்டுப்பட்டிருக்கும். முடிவல்இதுசலவட்டாரங்களில்வ ரிவாக்கத்ைத

நறுத்த அவற்றன் மறுதகர்ைவத் ெதாடக்க ைவக்கும். அைவ தகர்வுற்றுக்

ெகாண்டிருந்த ேபாது இந்த வட்டாரங்களுக்குப் புறத்ேத பருப்ெபாருளின்

ஈர்ப்பு இழுைவயானது அவற்ைற இேலசாக சுழற்றத் ெதாடங்கக் கூடும்.

தகர்வுற்றுக் ெகாண்டிருக்கும் வட்டாரம் ச ற தாக ச் ெசல்லச் ெசல்ல அது

இன்னும் ேவகமாகச் சுழலும் பனிக்கட்டித் தைர மீது சுழலும் பனிச் சறுக்கு

வீரர்கள் எவ்வாறு ைகேகார்த்துச் ெசல்லச் ெசல்ல ேமலும் வைரவாகச்

சுழல்வார்கேளா அேத ேபால முடிவல் அந்த வட்டாரம் ேபாத ய அளவுக்குச்

ச றயதாக வடும் ேபாது அது ஈர்ப்புக் கவர்ச்சையச் சரியீடு ெசய்வதற்குப்

ேபாதுமான வைரவுடன் சுழன்று ெகாண்டிருக்கும். இறுதயல், இப்பகுத

ேபாதுமான அளவு சறயதாக இருக்கும்ேபாது ஈர்ப்புவைசைய சம நைல

படுத்தும் அளவுக்கு அது ேவகமாக சுழலும். இவ்வைகயல் வட்டுப்ேபான்ற

சுழலும்த ரள்கள்பறந்தன.

காலம் ெசல்லச் ெசல்ல த ரள்களில் இருக்கும் ைஹட்ரஜன் மற்றும்

ஹீலியம் வாயு இன்னுஞ்சறய ேமகங்களாகக் கைலந்து ேபாய் இந்த

ேமகங்கள் தம் ஈர்ப்பனாலாேய தகர்வுறும். அைவ சுருங்கச் சுருங்க

www.Kaniyam.com 85 FreeTamilEbooks.com



அைனத்தற்குமானேகாட்பாடு தமிழில்:   கப லன்ேவதெரத்தனம்

அவற்றுக்குள்உள்ளஅணுக்கள்ஒன்ேறாெடான்றுேமாத க்ெகாள்ளேமாத க்

ெகாள்ள வாயுவன் ெவப்பநைல அதகரிக்கும். முடிவல் அணுக்கருச்

ேசர்க்ைக வைனகைளத் ெதாடங்கப் ேபாதுமான அளவுக்கு ெவப்பம்

உைடயதாக மாறும். இைவ ைஹட்ரஜைன இன்னும் அதக ஹீலியமாக

மாற்றும். ெவளிப்படும் ெவப்பம் அழுத்தத்ைத உயர்த்த , இவ்வதம்

ேமகங்கைள இதற்கு ேமல் எவ்வைகயலும் சுருங்க வ டாமல் தடுத்து

நறுத்தும். அைவ நம் சூரியைனப் ேபான்ற வண்மீன்களாக நீண்ட

காலத்துக்கு இந்நைலயல் நைலயாக இருந்து, ைஹட்ரஜைன எரித்து

ஹீலியமாகமாற்ற ,இதல்வைளந்தஆற்றைலெவப்பமாகவும்ஒளியாகவும்

கத ர்வீச க் ெகாண்டுஇருக்கும்.

கூடுதல் நைற ெகாண்ட வண்மீன்கள் தங்கள் ஈர்ப்புக் கவர்ச்ச யன்

கூடுதல்வலிைமையச்சரியீடுெசய்வதற்குக்கூடுதல்ெவப்பமுைடயைவயாக

இருக்கத் ேதைவப்படும். இதற்காக அணுக்கருச் ேசர்க்ைக வைனகைள

அந்த அளவுக்குக் கூடுதல் வைரவுடன் நடக்கச் ெசய்யும். இதனால் அைவ

ெவறும் நூறு மில்லியன் ஆண்டுகளிேலேய தமது ைஹட்ரஜைனத் தீர்த்து

வடும். ப றகு அைவ சற்ேற சுருங்கும். அைவ ேமலும் ெவப்பமைடயும் ேபாது

ஹீலியத்ைதச் கார்பன் அல்லது ஆக்சஜன் ேபான்ற இன்னுங்கனமான

தனிமங்களாக மாற்றத் ெதாடங்கும். ஆனால் இது கூடுதல் ஆற்றல்

ெவளிய டாது. எனேவ ஒரு ெநருக்கடி உண்டாகும். கருந்துைளகள்

பற்றய எனது கருந்துைளப் பற்றய ெசாற்ெபாழிவல் இைத பற்ற வளக்க

உள்ேளன்.

அடுத்து என்ன நடக்க றது என்பது குறத்து முழுத் ெதளிவு இல்ைல.

ஆனால் வண்மீனின் ைமய வட்டாரங்கள் தகர்வுற்று ெநாதும வண்மீன்

அல்லதுகருந்துைளேபான்றஒருமிகுஅடர்த்த நலவரத்ைதஅைடயும்ேபால்

ேதான்றுகறது. வண்மீனின் புறவட்டாரங்கள் சல ேநரம் ஒரு மாெபரும்

ெவடிப்பல் ெவடித்துச் ச தறக் கூடும். சூப்பர்ேநாவா எனப்படும் இவ்ெவடிப்பு

அதன் த ரளில் மற்ெறல்லா வண்மீன்கைளயும் வ ட அத கம் ஒளிரும்.

வண்மீனின் ஆயுள் முடிவு ெநருங்குைகயல் உண்டாகும் சல கனங்கூடிய

தனிமங்கள் த ரளில்இருக்கும்வாயுவற்குள்தரும்பவீசப்படும். அதுஅடுத்த
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தைலமுைறவண்மீன்களுக்கானமூலப்ெபாருளில்ஒருபகுதையவழங்கும்

நம் சூரியனில் இந்தக் கனம் கூடிய தனிமங்களில் சுமார் 2 வழுக்காடு

அடங்கயுள்ளது. ஏெனன்றால் அது தனக்கு முற்பட்ட சூப்பர்ேநாவாக்களின்

உைடந்த பாகங்கைள தன்னகத்ேத ெகாண்டு சுழலும் வாயு ேமகம்

ஒன்றலிருந்து ஏறத்தாழ 5000 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்

உருவானஓர்இரண்டாவதுஅல்லதுமூன்றாவதுதைலமுைறவண்மீனாகும்.

அந்த ேமகத்தல் அடங்கய வாயுவல் ெபரும் பகுத சூரியனாக

உருவாவதற்குப் பயன்பட்டது அல்லது அடித்துச் ெசல்லப்பட்டது. ஆனால்

ச றய அளவலான கனம் கூடிய தனிமங்கள் ஒன்று ேசர்ந்து ெபாருட்களாக

அைமந்தன. இந்த ெபாருட்கேள இப்ேபாது பூமி ேபான்ற ேகாள்களாக

சூரியைனச்சுற்ற வருகன்றன.
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ெவளிப்பைடயான ேகள்விகள்

ெவப்பம் தக க்கும் நைலயலிருந்து ெதாடங்க , ப றகு வ ரிவைடய

வ ரிவைடயகுளிர்ந்துெசன்றஅண்டம்என்னும்இச்ச த்த ரம்இன்றுஆயனும்

வைட கைடக்காத நம்மிடம் உள்ள ேநாக்காய்வுச் சான்று அைனத்துடனும்

ஒத்துப் ேபாக றது. இருப்பனும் முக்கய வனாக்கள் எஞ்சயுள்ளன.

முதலாவதாக, முற்பட்ட அண்டம் ஏன் அவ்வளவு ெவப்பமாக இருந்தது?

இரண்டாவதாக,அண்டம்ெபருவீதத்தல்இந்தஅளவுக்குஒேரசீராகஇருப்பது

ஏன்? ெவளியன் புள்ளிகள் அைனத்தலும் தைசகள் அைனத்தலும் அது

ஒன்ேற ேபால் ேதாற்றமளிப்பது ஏன்?

மூன்றாவதாக, மறு தகர்வுறும் மாத ரிகைள என்ெறன்றும் வ ரிவைடந்து

ெசல்லும் மாத ரிகளிலிருந்து ப ரித்து ேவறுபடுத்தும் முட்டு வ ரிவாக்க

வீதத்துக்கு(critical rate of expansion)இவ்வளவுெநருக்கமானவீதத்தல்அண்டம்

ெதாடங்கயதும், இப்ெபாழுதும் கூட, பத்தாய ரம் மில்லியன் ஆண்டுகள்

கழிந்த ப றகும் முட்டு வீதத்துக்கு ெநருக்கமாகேவ அது வ ரிவைடந்து

ெகாண்டிருப்பதும் ஏன்? ெபருெவடிப்புக்கு ஒரு வனாடி ப ற்பட்ட வ ரிவாக்க

வீதம் நூறாய ரம் மில்லியன் மில்லியனில் ஒேர ஒரு பங்கு என்ற அளவு

குைறவாக இருந்தருந்தால் கூட இன்ைறய உருவளைவ எட்டுவதற்கு

முன்பாகேவஅண்டம்மறுதகர்வுற்றருக்கும்.

நான்காவதாக, அண்டம் ெபருவீதத்தல் இந்த அளவுக்கு ஒேரசீராகவும்

ஒருபடித்தாகவும் இருந்த ேபாதலும் வண்மீன்கள், த ரள்கள் ேபான்ற

பகுத சார் ஒழுங்கன்ைமகைளத் தன்னகத்ேத ெகாண்டுள்ளது. இந்த

ஒழுங்கன்ைமகள் முற்பட்ட அண்டத்தல் ஒரு வட்டாரத்துக்கும் மற்ெறாரு

வட்டாரத்துக்குமான சறு அடர்த்த ேவறுபாடுகளிலிருந்து வளர்ந்ததாகக்

கருதப்படுக றது. இந்தஅடர்த்த ஏற்றஇறக்கங்களின் ேதாற்றுவாய் என்ன?

ெபாது சார்ப யல் ேகாட்பாடு, இந்த அம்சங்கைள வளக்கேவா அல்லது

இந்தக் ேகள்வகளுக்கு பதலளிக்கேவா முடியாது. ஏெனனில், அண்டம்

ெபருெவடிப்பு ஓர்ைமப்புள்ளியல் எல்ைலயற்ற அடர்த்தயுடன் ெதாடங்கயது
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என்று கணித்துள்ளது. ஓர்ைமப்புள்ளியல், ெபாது சார்ப யல் மற்றும் ப ற

அைனத்து இயற்பயல் வத களும் உைடந்து வடும். ஓர்ைமப்புள்ளியல்

இருந்து என்ன வரும் என்று கணிக்க முடியாது. நான் முன்பு வளக்கயது

ேபால், ெபருெவடிப்புக்கு முந்ைதய எந்தெவாரு ந கழ்வுகைளயும்

நாம் ேகாட்பாட்டிலிருந்து வலக்கவ டலாம். ஏெனனில் அைவ நாம்

கவனிப்பதல் எந்த வைளைவயும் ஏற்படுத்தாது. ெபருெவடிப்பு

ெதாடக்கத்தல் ெவளி-காலம் ஒரு எல்ைலையக் ெகாண்டிருக்கும். இன்று

நாம் கவனிக்கும் நைலக்கு இட்டுச்ெசல்லும் வைகயல் அண்டம் ஏன்

ெபருெவடிப்பல் ெதாடங்கயருக்க ேவண்டும்? ஏன் அண்டம் மிகவும்

சீராக, மீண்டும் தகர்வுறுதைலத் தவ ர்க்க மிக முட்டு வக தத்தல்

வ ரிவைடக றது? அண்டத்த ற்கான பல்ேவறு ஆரம்ப கட்டைமப்புகள் நாம்

கவனிக்கும் அண்டத்ைத உருவாக்க பரிணாம வளர்ச்ச யைடந்தருக்கும்

என்பைதஒருவர் காட்டினால், இைதப் பற்ற மக ழ்ச்ச யாகஉணரலாம்.

இந்த சூழல் என்றால், அண்டமானது நாம் ெகாண்டிருப்பைத ேபான்று

சல சீரற்ற வட்டாரங்கைள ெகாண்டிருக்கும். அங்கு மாறுபட்ட வட்டாரங்கேள

இருக்க ேவண்டும். இருப்பனும், இந்த வட்டாரங்கள் த ரள்கைளேயா

வண்மீன்கைளேயா உருவாக்குவதாக இருக்காது. இதுேவ நமக்கு

ெதரிந்த அறவார்ந்த வாழ்ைவ வளர்ப்பதற்கான முன் ந பந்தைனகளாகும்.

ேமலும் அைவ அவற்ைற ேநாக்காய்வதற்கான எந்த உள்ளடக்கத்ைதயும்

ெகாண்டிருப்பதல்ைல.

அண்டவயைல ெபாறுத்தவைர அண்டத்தல் நாம் வாழும்

வட்டாரத்தன் அறவார்ந்த வாழ்வுக்கான ேதர்வுக் ெகாள்ைகைய

கணக்கெலடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். இது ெவளிப்பைடயான மற்றும்

முதன்ைம கணக்ெகடுப்பாகும். இைத மானுடவயல் ெகாள்ைக எனவும்

அைழப்பர். அண்டத்தன்ஆரம்பநைலமிகவும்கவனமாகேதர்ந்ெதடுக்கப்பட

ேவண்டும், அது நம்ைமச் சுற்ற நாம் பார்ப்பது ேபான்றவற்றுக்கு

வழிவகுக்கும். அப்ேபாது உய ர்கள் ேதான்றும் எந்தப் பகுதையயும் அண்டம்

ெகாண்டிருக்கவாய்ப்பல்ைல.

நான் முன்ேப வளக்கயது ேபால ெவப்ப ெபருெவடிப்பு மாத ரிய ல்
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ஆரம்பகால அண்டத்தல் ெவப்பம் ஒன்றலிருந்து மற்ெறான்றுக்கு

பரவுவதற்கு ேபாதுமான ேநரம் இல்ைல. நுண்ணைல பன்னணிைய

நாம் பார்க்கும் ஒவ்ெவாரு தைசயலும் ஒேர ெவப்பநைலையக்

ெகாண்டிருப்பைதக் கணக்க ட, அண்டத்தன் ெவவ்ேவறு பகுத கள் ஒேர

ெவப்பநைலயுடன் ெதாடங்கயருக்க ேவண்டும். ேமலும் அண்டம் மறு

தகர்வுறுதலுக்கு ஆளாகாமல் இருப்பதற்காக ெதாடக்ககால வ ரிவாக்க

வீதமும் ேதர்ந்ெதடுக்க பட்டிருக்க ேவண்டும். ெவப்ப ெபரு ெவடிப்பு

மாத ரிய ல் அண்டத்தன் ஆரம்ப நைலைய கவனமாக ேதர்ந்ெதடுக்க

ேவண்டியது அவசயம். இந்த வழியல் ஏன் அண்டம் ெதாடங்கயருக்க

ேவண்டுெமன வளக்குவது சற்று கடினமானது, ஆனால் கடவுள் நம்ைமயும்

அண்டத்ைதயும் பைடத்தார் என ெசால்பவர்களுக்கு அந்த கடினம்

இருப்பதல்ைல.
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உப்பல் மாதிரி

ெவப்ப ெபருெவடிப்பு மாத ரிய ல் ஆரம்ப கட்டங்களில் இந்த

ச ரமத்ைதத் தவ ர்ப்பதற்காக, மாசசூெசட்ஸ் ெதாழில்நுட்பக் கழகத்ைதச்

ேசர்ந்த அறவயலாளர் ஆலன் கத் (Alan guth) ஒரு புதய மாத ரிைய

முன்ைவத்தார். இதல், பல்ேவறு ஆரம்ப கட்டைமப்புகள் தற்ேபாைதய

அண்டமாக பரிணமித்தருக்கலாம். ஆரம்பகால அண்டம் மிக

வைரவான அல்லது அத ேவக வ ரிவாக்கத்தன் காலகட்டத்ைதக்

ெகாண்டிருந்தருக்கலாம் என்று அவர் பரிந்துைரத்தார். இந்த

வ ரிவாக்கம் “உப்பல்”(inflationary) என்று அைழக்கப்படுக றது. ஒவ்ெவாரு

நாட்டிலும் அதகமாகேவா அல்லது குைறவாகேவா ஏற்படும் வைலகளின்

பணவீக்கத்துடன் இைத ஒப்ப டலாம். பணவீக்கத்த ற்கான உலக சாதைன

அேநகமாக ெஜர்மனியல் முதல் உலகப் ேபாருக்குப் ப றகு, ஒரு ெராட்டியன்

வைல ஒரு மார்க்குக்கு (Deutsche mark) கீழ் இருந்து சல மாதங்களில்

மில்லியன்மார்க்களுக்குெசன்றது. ஆனால்அண்டத்தன்அளவல்ஏற்படும்

உப்பலானது அைத வ ட மிக அத கமாக இருந்தது. ஒரு ச றய வனாடிக்கு

ஒரு மில்லியன் மில்லியன் மில்லியன் மில்லியன் முைற. ந ச்சயமாக அது

தற்ேபாைதயஅரசாங்கத்த ற்குமுன்இருந்ததுதான்.

ெபருெவடிப்பலிருந்து ெதாடங்கய ேபாது அண்டம் மிகவும் ெவப்பமாக

இருந்தெதன கத் முன்ெமாழிந்தார். அண்டத்தல் இருக்கும் துகள்கள்

அத ேவகமாக இயங்க ெகாண்டிருக்கும், அைவ உயர் ஆற்றல்கள்

ெகாண்டைவயாக இருக்கும் என்பைத இந்த உயர் ெவப்பநைலகள்

குறத்தருக்கும். நாம் ஏற்ெகனேவ எடுத்துைரத்தது ேபால் இத்தைகய உயர்

ெவப்பநைலகளில் வல் அணுக்கரு வைச, ெமல் அணுக்கரு வைச, மின்

காந்த வைச எல்லாம் ேசர்ந்து ஒற்ைற வைசயாக ஒருங்கைணக்கப்படும்

என்று எத ர்பார்ப்ேபாம். அண்டம் வ ரிவைடய வ ரிவைடய குளிர்ந்து துகள்

ஆற்றல்கள் குைறந்து ெசல்லும். முடிவல் கட்ட இைடமாற்றம் (phase

transition) என்பது ந கழும். வைசகளிைடயலான சமச்சீர்ைம முற படும்.

அதாவது ெமல் வைசயலிருந்தும் மின்காந்த வைசயலிருந்தும் வல் வைச
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மாறுபட்டுப் ேபாகும். கட்ட இைடமாற்றத்துக்குஒரு சாதாரணஎடுத்துக்காட்டு,

நீைரக் குளிர்வ க்கும் ேபாது அது உைறவதாகும். நீர்ம நீர் சமச்சீரானது.

அதாவது ஒவ்ெவாரு புள்ளியலும் ஒவ்ெவாரு தைசயலும் ஒன்ேற ஆகும்.

ஆனால் பனிப் படிகங்கள் உருவாகும் ேபாது அைவ த ட்டமான நைலகைளக்

ெகாண்டிருக்கும். ஏேதா ஒரு தைசயல் வரிைசப்பட்டிருக்கும். இது நீரின்

சமச்சீர்ைமையமுறக்க றது.

நீைரப்ெபாறுத்தவைரகவனமாகஇருந்தால்அதைன“அத க்குளிர்வ க்க”

[supercool] முடியும். அதாவது, பனிக்கட்டி உருவாகாமேல உைறநைல

0�c க்குக் கீேழ ெவப்பநைலையக் குைறக்க முடியும். அண்டம் இேத

ேபால் நடந்து ெகாள்ளலாம் என கத் முன்ெமாழிந்தார். வைசகளுக்கு

இைடயலான சமச்சீர்ைம முற படாமல் முட்டு மத ப்புக்குக் கீேழ ெவப்பநைல

இறங்கலாம். இப்படி நடந்தெதன்றால் அண்டம் நைலயற்ற நலரத்தல்

இருக்கும். சமச்சீர்ைமமுற பட்டிருந்தால்இருக்கக்கூடியைதவ டவும்ஆற்றல்

அதகமாய் இருக்கும். இந்தத் ச றப்புக் கூடுதல் ஆற்றல் எத ர் ஈர்ப்பு வைளவு

ெகாண்டெதன்றுகாட்டமுடியும்.

இது அைசயாமல் நைலத்தருக்கும் அண்ட மாத ரிைய உருவாக்க

முயன்றுெகாண்டிருந்த ேபாதுஅப்ன்ஸ்ைடன்ெபாதுச் சார்ப யலில்நுைழத்த

அண்டவயல் மாறலிையப் ேபாலேவ ெசயல்பட்டிருக்கும். அண்டமானது

ெவப்ப ெபருெவடிப்பு மாத ரிைய ேபாலேவ ஏற்ெகனேவ வ ரிவைடந்து

ெகாண்டிருக்குமாதலால் அண்டவயல் மாறலியன் இந்த வலக்க த் தள்ளும்

வைளவு அண்டத்ைத என்ெறன்றும் அதகரித்துச் ெசல்லும் வீதத்தல்

வ ரிவைடயச் ெசய்தருக்கும். பருப்ெபாருள் துகள்கள் சராசரிக்கு ேமல்

கூடுதலாய் இருந்த வட்டாரங்களிேலேய கூட பருப்ெபாருளின் ஈர்ப்புக்

கவர்ச்சையச் ெசயல்வைளவுள்ள அண்டவயல் மாறலியன் வலக்கல்

அதகமாக ந ற்கும். இவ்வாறு இந்த வட்டாரங்களும் முடுக்க ச் ெசல்லும்

உப்பல் முைறயல் வ ரிவைடயும். அைவ வ ரிவைடந்து பருப்ெபாருள்

துகள்கள் ெமன்ேமலும் வலக ச் ெசல்ைகயல் இதன் வைளவாக அண்டம்

வ ரிவைடந்துெசல்லும்.

அண்டம் வ ரிவைடவதால், ெபாருள் துகள்கள் ெவகுதூரம் வலக ச்

www.Kaniyam.com 92 FreeTamilEbooks.com



அைனத்தற்குமானேகாட்பாடு தமிழில்:   கப லன்ேவதெரத்தனம்

ெசன்று, வ ரிவைடயும் அண்டம் மட்டுேம எஞ்சயருக்கும். அது எந்த

துகள்கைளயும் ெகாண்டிருக்கவல்ைல. அது இன்னும் அதகுளிர்

நைலய ேலேய இருக்கும், இதல் சக்த களுக்கு இைடேய உள்ள சமச்சீர்

தன்ைம உைடபடவல்ைல. ஒரு பலூைன ஊதும்ேபாது அதல் உள்ள

சுருக்கங்கள் ெமன்ைமயாக்கப்படுவதால், அண்டத்தல் உள்ள எந்தெவாரு

முைறேகடுகளும் வ ரிவனால் ெமன்ைமயாக்கப்பட்டிருக்கும். எனேவ,

அண்டத்தன் தற்ேபாைதய சீரான மற்றும் நைலயான நைல பல்ேவறு

சீரற்ற ஆரம்ப நைலகளிலிருந்து உருவாகயருக்கலாம். வ ரிவாக்க

வ க தமானது மீண்டும் தகர்வுறுவைதத் தவ ர்க்க ேதைவயான முட்டு

வக தத்ைத ேநாக்கயும்இருக்கும்.

ேமலும், உப்பல் பற்றய ேயாசைன அண்டத்தல் ஏன் இவ்வளவு

ெபாருள் உள்ளது என்பைதயும் வளக்க முடியும். அண்டத்தன் பகுதயல்

1080 துகள்கள் உள்ளன, அைத நாம் கவனிக்க முடியும். அைவ

அைனத்தும் எங்கருந்து வந்தது? பதல் என்னெவன்றால், குவாண்டம்

ேகாட்பாட்டில், துகள்/எத ர்துகள் ேஜாடிகளின்வடிவத்தல்ஆற்றலில்இருந்து

உருவாக்கப்படலாம். ஆனால் அந்த ஆற்றல் எங்கருந்து வந்தது என்ற

ேகள்வ மட்டும் எழுகறது. பதல் என்னெவன்றால், அண்டத்தன் ெமாத்த

ஆற்றல் சரியாக சுழியமாகும்.

அண்டத்தல் உள்ள பருப்ெபாருள் ேநர்நைற ஆற்றலிலிருந்து

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பருப்ெபாருள் யாவும் ஈர்ப்பனால்

தன்ைனத்தாேனகவர்ந்துெகாண்டிருக்கறது. இரு பருப்ெபாருள்உருப்புகள்

வலக த் ெதாைலவாய் இருக்கும் ேபாது ெபற்றருப்பைதக் காட்டிலும்

ஒன்றுக்ெகான்று ெநருக்கமாக இருக்கும் ேபாது குைறந்த ஆற்றைலேய

ெபற்றருக்கன்றன. ஏெனன்றால் அவற்ைறச் ேசர்த்து இழுத்துக்

ெகாண்டிருக்கும் ஈர்ப்பு வைசக்கு எத ராக அவற்ைறப் ப ரிப்பதற்கு ஆற்றல்

ெசலவாக றது. இவ்வாறு ஒரு வைகயல் ஈர்ப்புப் புலத்துக்கு எத ர்மைற

ஆற்றல் உள்ளது. ெவளியல் க ட்டத்தட்ட ஒேரசீராக இருக்கும் அண்டத்ைதப்

ெபாறுத்த வைர இந்த எத ர்மைற ஈர்ப்பாற்றல் பருப்ெபாருளால் குறக்கப்

ெபறும் ேநர்நைற ஆற்றைலத் துல்லியமாக நீக்க வடுவைத ெமய்ப்ப க்க
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முடியும். எனேவஅண்டத்தன்ெமாத்தஆற்றல்என்பதுசுழியமாகும்.

சுழியத்தன் இரு மடங்கும் சுழியம்தான். எனேவ ஆற்றல் அழியா

வ தைய மீறாமேல அண்டத்தால் ேநர்நைற பருப்ெபாருள் ஆற்றலின்

அளைவ இரட்டிப்பாக்குவேதாடு எத ர்மைற ஈர்ப்பாற்றைலயும் இரட்டிப்பாக்க

முடியும். அண்டம்ெபரிதாக ச்ெசல்லச்ெசல்லபருப்ெபாருள்ஆற்றல்அடர்த்த

குைறந்து ெசல்லும்படியான இயல்பான அண்ட வ ரிவாக்கத்தல் இது

நடப்பதல்ைல. ஆனால் உப்பல் வ ரிவாக்கத்தல் இது நடக்கேவ ெசய்க றது.

ஏெனன்றால் அண்டம் வ ரிவைடைகயல் அதகுளிர் ந லவரத்தன்

ஆற்றல் அடர்த்த மாறாது இருந்து வருகறது. அண்டம் தன் உருவளவல்

இரட்டிப்பாகும் ேபாது ேநர்நைற பருப்ெபாருள் ஆற்றல், எத ர்மைற ஈர்ப்பு

ஆற்றல் ஆகய இரண்டுேம இரட்டிப்பாகன்றன. எனேவ ெமாத்த ஆற்றல்

சுழியமாகேவ இருந்து வருகறது. உப்பல் கட்டத்தன் ேபாது அண்டம் தன்

உருவளைவ மிகப் ெபரும் அளவு அதகமாக்க க் ெகாள்க றது. எனேவ

துகள்கைள உண்டாக்க கைடக்கும்படியான ெமாத்த ஆற்றல் அளவு மிகப்

ெபரிதாக றது. கத் குற ப்ப ட்டிருப்பது ேபால் ‘உணவு சும்மா கைடக்காது

என்பார்கள். ஆனால்அண்டேம நமக்குசும்மா கைடத்ததுதான்’.
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உப்பலின் முடிவு

இன்று அண்டம் உப்பல் வழியல் வ ரிவைடந்து ெகாண்டிருக்கவல்ைல.

எனேவ மிகப் ெபரும் த றனுைடய அண்டவயல் மாறலிைய ஒழிப்பதற்கும்,

வ ரிவாக்க வீதத்ைத முடுக்கம் ெபற்ற ஒன்று என்ற நைலயலிருந்து

இன்றருப்பது ேபால் ஈர்ப்பால் மட்டுப்படுத்தப்படும் ஒன்று என்ற நைலக்கு

மாற்றுவதற்கும் ஏேதா இயங்குமுைற இருந்தாக ேவண்டும். அதகுளிர் நீர்

எப்ேபாதுேம எப்படி முடிவல் உைறந்து வடுகறேதா அேத ேபால் உப்பல்

வ ரிவாக்கத்தலும் வைசகளுக்கு இைடேயயான சமச்சீர்ைம முடிவல்

முறபடும் என்று எத ர்பார்க்கலாம். முற படாத சமச்சீர்ைம நலவரத்தன்

கூடுதல் ஆற்றல் அப்ேபாது ெவளிவ டப்படும். அது வைசகளுக்கு

இைடேயயானசமச்சீர்ைமக்குரியமுட்டுெவப்பநைலக்குச்சற்ேறகுைறவான

ெவப்பநைலக்கு அண்டத்தற்கு மறு ெவப்பமூட்டும். அண்டம் அதற்கு ேமல்

ெதாடர்ந்து வ ரிவைடந்து குளிர்ச்ச யைடயும். இது ெவப்ப ெபருெவடிப்பு

மாத ரிையப் ேபான்றேத. ஆனால்அண்டம் ஏன்துல்லியமாகமுட்டுவீதத்தல்

வ ரிவைடந்து ெகாண்டிருந்தது? என்பதற்கும் ெவவ்ேவறு வட்டாரங்கள்

ஏன் ஒேர ெவப்பநைல ெகாண்டிருந்தன? என்பதற்கும் இப்ேபாது நமக்கு

வளக்கம் கைடக்கும்.

கத்தன் மூல முன்ெமாழியல் கட்ட இைடமாற்றம் த டீெரன ந கழ்வதாகக்

ெகாள்ளப்பட்டது. ஒரு வைகயல் இது மிகக் குளிர்ந்த நீரில் பனிப் படிகங்கள்

ேதான்றுவைதப் ேபான்றேத. ெகாத நீரால் சூழப்பட்ட நீராவ க் குமிழிகைளப்

ேபால் முற பட்ட சமச்சீர்ைமயன் புதய கட்டக் குமிழிகள் பைழய கட்டத்தல்

உருப்ெபற்றருக்கும் என்பேத கருத்து, முழு அண்டமும் புதய கட்டத்ைத

அைடயும் வைர குமிழிகள் வ ரிவைடந்து ஒன்ைறெயான்று சந்த த்துக்

ெகாள்வதாகக் ெகாள்ளப்பட்டது. இதல் சங்கடம் என்னெவன்றால், நானும்

ேவறு பலரும் சுட்டிக்காட்டியது ேபால், அண்டம் மிக ேவகமாக வ ரிவைடந்து

ெகாண்டிருப்பதால் குமிழிகள் ஒளியன் ேவகத்தல் வளர்ந்தாலும் கூட

அைவ ஒன்றலிருந்து ஒன்று வலக ச் ெசன்று ெகாண்டிருக்கும், எனேவ

அவற்றால் இைணய முடியாமற்ேபாகும். இதனால் அண்டம் ஒேர சீரில்லாத
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மிகவும் குழப்பமான நலவரத்ைத அைடயும், அதன் சல வட்டாரங்கள் மட்டும்

இன்னமும் ெவவ்ேவறு வைசகளிைடேய சமச்சீர்ைம ெகாண்டிருக்கும்.

அண்டத்தன்இத்தைகயமாத ரி நாம் காண்பதற்குப்ெபாருந்த வராது .

நான் 1981 அக்ேடாபரில் குவாண்டம் ஈர்ப்ப யல் பற்றய மாநாட்டில்

கலந்து ெகாள்வதற்காக மாஸ்ேகா ெசன்ேறன். அம்மாநாட்டிற்குப்

ப றகு ஸ்ெடர்ன்ெபர்க் வானியல் கழகத்தல் உப்பல் மாத ரி மற்றும்

அதன் ச க்கல்கள் பற்ற க் கருத்துைர வழங்க ேனன். மாஸ்ேகாவலுள்ள

ெவெபேடல் கழகத்ைதச் ேசர்ந்த ஆன்ட்ைர லிண்ேட (Andrei linde) எனும் இளம்

ருஷ்யரும் அந்த அைவயல் இருந்தார். குமிழிகள் மிகப் ெபரியைவயாக

இருந்து அண்டத்தன் நமது வட்டாரம் முழுவதும் ஒற்ைறக் குமிழிக்குள்

அடங்கயருக்குமானால் குமிழிகள் இைணயாமற்ேபாகும் இடர்ப்பாட்ைடத்

தவ ர்க்கக் கூடும் என்று அவர் ெசான்னார். இது ெசயல்பட ேவண்டுமானால்,

சமச்சீர்ைமயலிருந்து முறபட்ட சமச்சீர்ைமக்கான மாற்றம் குமிழிக்குள்

மிக ெமதுவாக நடந்தருக்க ேவண்டும். ஆனால் மகா ஒருங்கைணப்புக்

ேகாட்பாடுகளின்படிஇதுசாத்தயேம.

சமச்சீர்ைம ெமதுவாக முறவைடதல் என்ற லிண்ேடயன் கருத்து

மிகச் ச றப்பானதுதான். ஆனால் அவரின் குமிழிகள் அந்ேநரத்தல்

அண்டத்தன் உருவளைவ வடப் ெபரியதாக இருந்தருந்தருக்க ேவண்டும்

என்பைத நான் பற்பாடு உணர்ந்து ெகாண்ேடன். இதற்குப் பதலாக,

சமச்சீர்ைமயானது குமிழிகளுக்குள் மட்டும் முற படுவைத வ டவும்

ஒேர ேநரத்தல் எல்லா இடங்களிலும் முற பட்டிருக்கும் என்று நான்

காட்டிேனன். இது நாம் ேநாக்குவைதப் ேபான்ற ஒேரசீரான அண்டத்த ற்கு

வழி வகுக்கும். இந்த மாத ரி, எப்படியும் மூலவடிவல், நுண்ணைலப்

பன்னணிக் கத ர்வீச்சன் ெவப்பநைலயல் ேநாக்கயறயப்படுவைத

வ டவும் மிக அத கமான மாறுபாடுகைள ஊகத்தற ந்தது என்று நானும்

ேவறு பலரும் ெமய்ப்ப த்ேதாம் அதற்குப் ப றகு நைடெபற்ற பணியும்

ேதைவப்பட்ட வைகயலான ெபரிதும் முற்பட்ட அண்டத்தல் ஒரு கட்ட

இைடமாற்றம் ந கழக் கூடுமா? என்பதல் ஐயேமற்படச் ெசய்தது. உப்பல்

மாத ரி என்ற ெபயரில் இன்னும் ேமம்பட்ட ஒரு மாத ரியைமப்ைப 1983 இல்
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லிண்ேட முன்ைவத்தார். இதல் கட்ட இைடமாற்றேமா அதகுளிர்தேலா

இல்ைல. உப்பல் மாத ரியானது பல்ேவறு கட்டைமப்புகளிலிருந்ேத நம்

அண்டம் தற்ேபாைதய நைலைய அைடந்தருக்க ேவண்டுெமன காட்டியது.

இவ்வதம்,இன்றுநாம் பார்ப்பது ேபான்றஅண்டத்த ற்குவழிவகுத்தருக்காத

ெதாடக்கக் ேகாலங்கள் இருந்தருக்கத்தான் ேவண்டும். ஆகேவ நாம்

ேநாக்கயறவதலிருந்து ெபரிதும் மாறுபட்ட ஒன்ைற உண்டாக்கக் கூடிய

வைகயல் ெதாடக்கக் ேகாலம் இல்லாமற்ேபானது ஏன் என்பைத உப்பல்

மாத ரியும் கூட நமக்குச் ெசால்வதல்ைல. வளக்கம் ெபறுவதற்காக

மானுட ைமயக் ெகாள்ைகயன் பக்கம் தரும்ப ேவண்டுமா? எல்லாேம

ெவறும் நல் வாய்ப்புதானா? இது நம்ப க்ைகயழக்கச் ெசால்லும் அறவுைர

ேபால் ேதான்றும், அண்டத்தன் அடிநாதமான ஒழுங்ைகப் புரிந்து ெகாள்ள

முடியுெமன்ற நமது எத ர்பார்ப்புகைள எல்லாம் மறுதலிப்பது ேபால்

ேதான்றும்.
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குவாண்டம் ஈர்ப்பு

அண்டம் எவ்வாறு ெதாடங்கயருக்க ேவண்டும் என்பைத யூகத்தறய

ேவண்டுமானால் காலத் ெதாடக்கத்தல் ெபாருந்தும்படியான வதகள்

ேதைவ. பாரம்பரிய ெபாதுச் சார்ப யல் ேகாட்பாடு சரியானது என்றால்,

ேராஜர் ெபன்ேராசும் நானும் காலத் ெதாடக்கமானது வைரயறுக்கயயலா

அடர்த்தயும் வைரயறுக்கயயலா ெவளிகால வைளவும் ெகாண்ட

ஒரு புள்ளியாக இருந்தருக்கும் என்பது ெமய்ப்ப த்த ஓர்ைமப்புள்ளித்

ேதற்றங்களிலிருந்து ெதரிய வருகறது. அறயப்பட்ட அறவயல் வத கள்

எல்லாம் இப்படி ஒரு புள்ளியல் ெசயலற்று வடும். ஓர்ைமப்புள்ளிகளில்

ெபாருந்தும் புதய வத கள் இருப்பதாக ைவத்துக் ெகாள்ளலாம்தான்.

ஆனால் ேமாசமாக நடந்து ெகாள்ளும் இத்தைகய புள்ளிகளில் இத்தைகய

வத கைள வகுத்துைரப்பேத கூட மிகக் கடினமாய் இருக்கும். அந்த வத கள்

என்னவாய்இருக்கக்கூடும்என்பைதஅறயேநாக்காய்வுகளிலிருந்துநமக்கு

எந்த வழிகாட்டுதலும் இருக்காது. ஆனால் ஓர்ைமப்புள்ளித் ேதற்றங்கள்

உண்ைமயல் காட்டுவது என்னெவன்றால், ஈர்ப்புப் புலம் வலு மிக்கதாக

குவாண்டம்ஈர்ப்ப யல்வைளவுகள்அதனால்முக்கயமாகன்றன. பாரம்பரிய

ேகாட்பாடு இனியும் அண்டத்த ற்ெகாரு நல்ல வர்ணைன ஆகாது. எனேவ

அண்டத்தன் மிகவும் முற்பட்ட கட்டங்கைளப் பற்ற ப் ேபச ேவண்டுமானால்

ஈர்ப்ப யல் குவாண்டம் ேகாட்பாட்ைடப் பயன்படுத்த ேவண்டும். காலத்

ெதாடக்கம்உட்பட எங்ெகங்கும் சாதாரணஅறவயல்வதகள்ெபாருந்துவது

குவாண்டம் ேகாட்பாட்டில் சாத்தயேம என்பைத நாம் பார்க்கத்தான்

ேபாக ேறாம். ஓர்ைமப்புள்ளிகளுக்காக புதய வத கைள அைமத்துக்

ெகாள்ளத் ேதைவயல்ைல. ஏெனன்றால் குவாண்டம் ேகாட்பாட்டில்

ஓர்ைமப்புள்ளிகேளதும்இருக்க ேவண்டியதல்ைல.

குவாண்டம் இயங்கயைலயும் ஈர்ப்ைபயும் இைணப்பதற்கு

முழுைமயானதும் முரணற்றதுமாகய ஒரு ேகாட்பாடு இது வைர நம்மிடம்

இல்ைல. ஆனால் இத்தைகய ஓர் ஒருங்கைணந்த ேகாட்பாட்டுக்கு

இருக்க ேவண்டிய சல பண்புக் கூறுகைள நாம் ஓரளவு உறுதயாகேவ
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அற ந்துள்ேளாம். ஒன்று என்னெவன்றால், கூட்டுத் ெதாைகயான

வரலாறுகள் என்கற வைகயல் கற்ைறக் ேகாட்பாட்ைட வகுத்துைரக்க

ேவண்டுெமன்ற ஃெபய்ேமனின் முன்ெமாழிைவ இக்ேகாட்பாடு தன்னுள்

ேசர்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். இந்த அணுகுமுைறயல் ‘அ’ என்ற

இடத்தலிருந்து ‘ஆ’ என்ற இடத்துக்கு ெசல்லும் ஒரு துகளுக்குத் பாரம்பரிய

ேகாட்பாட்டில் இருக்கக் கூடியது ேபால் ஒற்ைற வரலாறு மட்டும் இருக்காது.

இதற்கு பதலாக அது ெவளி-காலத்தல் சாத்தயமான ஒவ்ெவாரு

பாைதயலும் ெசல்வதாகக் ெகாள்ளப்படுகறது. இந்த வரலாறுகள்

ஒவ்ெவான்றுக்கும் உரியைவயாக இரு எண்கள் உள்ளன. ஒன்று ஓர்

அைலயன் உருவளைவக் குற ப்பதாகும். மற்ெறான்று சுழற்சயலான

அதன்நைலையஅல்லதுகட்டத்ைதகுற ப்பதாகும்.

துகள் ஏேதா ஒரு குற ப்ப ட்ட புள்ளி வழியாகச் ெசல்லும் ந கழ்தகைவக்

கண்டறய ேவண்டுமானால், அந்தப் புள்ளி வழியாகச் ெசல்லும் ஒவ்ெவாரு

சாத்தயமானவரலாற்றுக்கும்உரியஅைலகைளக்கூட்டிச் ேசர்க்க ேவண்டும்.

ஆனால் உள்ளபடிேய இந்தக் கூட்டல் கணக்குகைளச் ெசய்ய முயலும் ேபாது

கடும் ெசய்நுட்பச் ச க்கல்கள் எத ர்ப்படுகன்றன. இவற்ைறத் தவ ர்ப்பதற்கு

ஒேர வழி பன்வரும் வ ேனாதமான கட்டைளதான். துகள் வரலாறுகைள

அறய அைலகைளக் கூட்டிச் ேசர்த்தாக ேவண்டும், இந்த வரலாறுகேளா

நானும் நீங்களும் அனுபவக்கும் “ெமய்யான” காலத்தல் அல்லாமல்

கற்பைனக்காலம் என்றுஅைழக்கப்படுவதல்நைடெபறுகன்றன.

கற்பைனக் காலம் என்பது அறவயல் புைன கைத ேபால் ேதான்றலாம்.

ஆனால் உண்ைமயல் இது நன்கு வைரயறுக்கப்பட்ட கணக்கயல்

கருத்தைமேவ ஆகும். இந்த ெதாழில்நுட்ப ச க்கல்கைளத் தவ ர்க்க

ஃெபய்ன்ேமன் வரலாறுகளின் கணக்கல், ஒருவர் கற்பைன ேநரத்ைதப்

பயன்படுத்த ேவண்டும். இது வண்ெவளி ேநரத்தல் ஒரு சுவாரஸ்யமான

வைளைவக் ெகாண்டிருக்கறது. காலம் மற்றும் ெவளிக்கு இைடேய உள்ள

ேவறுபாடு முற்றலும் மைறந்துவடும். கால ஒருங்கைணப்பன் கற்பைன

மத ப்புகைளக் ெகாண்ட ந கழ்வுகள் யூக்ளிடியன் என்று கூறப்படுகறது,

ஏெனனில்ெமட்ரிக் ேநர்மைறத ட்டவட்டமானது.
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யூக்ளிடியன் ெவளி-காலத்தல் வண்ெவளியல் கால தைசக்கும் ெவளி

தைசக்கும் வத்தயாசம் இல்ைல. மறுபுறம், உண்ைமயான வண்ெவளி

ேநரத்தல், ேநர ஒருங்கைணப்பன் உண்ைமயான மத ப்புகளால் ந கழ்வுகள்

ெபயரிடப்பட்டால், வ த்தயாசத்ைத ெசால்வது எளிது. காலத் தைச ஒளிக்

கூம்ப ற்குள்ளும், ெவளித் தைசகள் புறத்தலும் அைமந்துள்ளன. கற்பைன

ேநரத்ைதப் பயன்படுத்துவைத ஒரு கணித சாதனத்ைதேயா அல்லது

தந்த ரத்ைதேயா பயன்படுத்த உண்ைமயான வண்ெவளி ேநரத்ைதப்

பற்றய பதல்கைளக் கணக்க டலாம். இருப்பனும், அைத வ ட அத கமாக

இருக்கலாம். யூக்ளிடியன் ெவளி-காலம் என்பது அடிப்பைடக் கருத்து.

மற்றும் உண்ைமயான வண்ெவளி ேநரம் என்று நாம் நைனப்பது நமது

கற்பைனயன்ஒருஉருவம்மட்டுேம.

அண்டத்தல் ஃெபய்ன்ேமனின் ெமாத்த வரலாறுகைளப்

பயன்படுத்தும்ேபாது, இப்ேபாது முழு அண்டத்தன் வரலாற்ைறக்

குறக்கும் ஒரு முழுைமயான வைளந்த ெவளி காலம் என்பது ஒரு துகள்

வரலாற்றன் ஒப்புைம ஆகும். ேமேல குற ப்ப ட்டுள்ள ெதாழில்நுட்ப

காரணங்களுக்காக, இந்த ெவளி கால வைளவுகள் யூக்ளிடியன் என்று

எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட ேவண்டும். அதாவது, ேநரம் கற்பைனயானது மற்றும்

வண்ெவளியல் உள்ள தைசகளிலிருந்து ப ரித்தறய முடியாதது. ச ல

குற ப்ப ட்ட ெசாத்துக்களுடன் ஒரு உண்ைமயான வண்ெவளி ேநரத்ைதக்

கண்டறவதற்கான ந கழ்தகைவக் கணக்க ட, அந்த ெசாத்துக்கைளக்

ெகாண்ட கற்பைன ேநரத்தல் அைனத்து வரலாறுகளுடனும் ெதாடர்புைடய

அைலகைள ஒருவர் கூட்டுவதன் மூலம் அண்டத்தன் சாத்தயமான வரலாறு

உண்ைமயான ேநரத்தல் என்னவாக இருக்கும் என்பைத கண்டுபடிக்க

முடியும்.
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எல்ைல இல்லாத நிைல

பாரம்பரிய ஈர்ப்ப யல் ேகாட்பாட்டில், அண்டம் நடந்து ெகாள்ளக் கூடிய

சாத்தயமான வழிகள் இரண்ேட இரண்டுதான். ஒன்று, அது வைரயறுக்க

இயலா காலத்த ற்கு இருந்தருக்க ேவண்டும் அல்லது கடந்தகாலத்தல்

ஏேதா ஒரு த ட்டமான ேநரத்தல் ஓர் ஓர்ைமப்புள்ளியல் அதற்ெகாரு

ெதாடக்கம் இருந்தருக்க ேவண்டும். மறுபுறம் ஈர்ப்ப யல் குவாண்டம்

ேகாட்பாட்டில் மூன்றாவது சாத்தயப்பாடு எழுகறது. காலத் தைச ெவளித்

தைசகளுக்குரிய அேத அடிப்பைடயல் அைமயும்படியான யூக்லிடிய

ெவளி-காலங்கைளப் பயன்படுத்துகற காரணத்தால் ெவளி-காலம்

நீட்ச யல் வரம்புள்ளதாக இருந்த ேபாதலும் எல்ைல அல்லது வளிம்பாக

அைமந்த ஓர்ைமப்புள்ளிகள் ஏதுமற்றருப்பது சாத்தயேம. கூடுதலாக

இரு பரிமாணங்கள் உண்டு என்பைதத் தவ ர ெவளி-காலம் பூமி பரப்ைபப்

ேபான்றதாக இருக்கும். பூமிப் பரப்பு நீட்ச யல் வைரயறுக்க பட்டுள்ளது.

ஆனால் அதற்கு எல்ைலேயா வளிம்ேபா இல்ைல. நீங்கள் சூரிய மைறைவ

ேநாக்க க் கடற்பயணம் ெசய்தால் வளிம்பலிருந்து வழுந்து வடுவதல்ைல

அல்லது ஓர்ைமப்புள்ளிக்குள் ெசன்று வடுவதல்ைல. உலைகச் சுற்றயவன்

என்பதால் எனக்குஇதுெதரியும்.

யூக்லிடிய ெவளி-காலம் பன்ேனாக்க நீண்டு வைரயறுக்க இயலாக்

கற்பைனக் காலம் வைர ெசன்றால் அல்லது கற்பைனக் காலத்தல்

ஓர் ஓர்ைமப்புள்ளியல் ெதாடங்கனால் பாரம்பரிய ேகாட்பாட்டில்

ேபாலேவ அண்டத்தன் ெதாடக்க நலவரத்ைதக் குற த்துைரக்கும் அேத

ச க்கல் உள்ளது. அண்டம் எப்படித் ெதாடங்கயது என்று கடவுளுக்குத்

ெதரிந்தருக்கலாம். ஆனால் அது அப்படித் ெதாடங்காமல் இப்படித்தான்

ெதாடங்கயது என்று நைனப்பதற்கு நம்மால் குற ப்பான காரணம் ஏதும்

தர முடியாது. மறுபுறம் ஈர்ப்ப யல் குவாண்டம்க் ேகாட்பாடு ஒரு புதய

சாத்தயப்பாட்ைடத் த றந்து வ ட்டுள்ளது. இதல் ெவளி- காலத்த ற்கு

எல்ைலேயதும்இருக்காது. எனேவஎல்ைலயலானநடப்ைபக்குற த்துைரக்க

ேவண்டிய ேதைவேயதும் இருக்காது. அறவயல் வத கள் ெசயலற்றுப்
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ேபாகும்படியான ஓர்ைமப்புள்ளிேயதும் இருக்காது. ெவளி-காலத்துக்கு

எல்ைல நைலைமகைளக் குறக்கச் ெசால்லி கடவுளிடேமா ஏேதனும் புதய

வதய டேமா நாம் மன்றாடிக் ேகட்பைதத் ேதைவப்படுத்தும்படியான ெவளி-

கால வளிம்பு ஏதும் இருக்காது. இப்படி ேவண்டுமானாலும் ெசால்லலாம்,

“அண்டத்தன் எல்ைல நைலைம என்பது அதற்கு எல்ைலேய இல்ைல

என்பதுதான்” அண்டம் முற்றலும் தன்னிைறவானதாக (self-contained)

இருக்கும். அதுதனக்குப்புறத்ேதஇருக்கக்கூடியஎதனாலும்பாத க்கப்படாது.

அதுஆக்கப்படாது, அழிக்கவும்படாது. அதுஇருக்கும், அவ்வளவுதான்.

முன்னர் குற ப்ப ட்ட வாடிகனில் நடந்த மாநாட்டில்தான், காலமும்

ெவளியும்ேசர்ந்துஉருவளவல்வைரயறுக்கப்பட்டுள்ள,ஆனால்எல்ைலேயா

வளிம்ேபா ஏதுமற்ற ஒரு பரப்பாக அைமகன்றன என்ற கருத்ைத முதன்

முதலாக முன்ைவத்ேதன். ஆனால் என் ஆய்வுக் கட்டுைர சற்ேற கணக்கயல்

சார்ந்ததாக இருந்தது. எனேவ அண்டத்தன் பைடப்பல் கடவுளுக்குரிய

பங்கு பற்றய கருத்தன் மீது அது ஏற்படுத்தக் கூடிய வைளவுகைள

அப்ேபாது ெபாதுவாக யாரும் இன்னைவ என்று ெதரிந்து ெகாள்ளவல்ைல.

இதுவும் என் நன்ைமக்ேக. வாடிகன் மாநாடு நைடெபற்ற ேநரத்தல் எனக்கு

அண்டத்ைதப் பற்றய யூகங்கைளச் ெசய்ய “எல்ைலயல்ைல” கருத்ைத

எப்படிப் பயன்படுத்த க் ெகாள்வெதனத் ெதரியாது. அடுத்து வந்த ேகாைட

காலத்ைத சாந்தா பார்பராவல் கலிேபார்னியா பல்கைலக்கழகத்தல்

கழித்ேதன். அங்ேக என் நண்பரும் கூட்டாளியுமான ஜிம் ஹாட்றல்(Jim

Hartle) என்ேனாடு ேசர்ந்து ெவளி காலத்துக்கு எல்ைலயல்லா வ ட்டால்

என்ன ந பந்தைனகைள அண்டம் நைறவு ெசய்தாக ேவண்டும் என்று

வகுத்துைரத்தார்.

ெவளியும் “எல்ைலயல்லாமல்” வைரயறுக்கப்பட்டுள்ளதாக இருக்கும்

என்ற கருத்து ெவறும் முன்ெமாழிவுதான் என்பைத நான் வலியுறுத்த

வரும்புக ேறன். ேவறு ஏேதா ஒரு ேகாட்பாட்டிலிருந்து இதைன வருவக்க

முடியாது, ேவறு எந்த அறவயல் ேகாட்பாட்ைடயும் ேபாலேவ இதுவும்

ெதாடக்கத்தல் அழகயல் அல்லது ஆன்மிகக் காரணங்களுக்காக

முன்ைவக்கப்படலாம். ஆனால் அது ேநாக்காய்வுகேளாடு ஒத்துப்ேபாகும்.
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ஆனால் குவாண்டம் ஈர்ப்ைபப் ெபாறுத்த வைர இைத உறுத ெசய்வது

இரு காரணங்களால் கடினம். முதலாவதாக, ெபாதுச் சார்ப யைலயும்

குவாண்டம் இயங்கயைலயும் ெவற்ற கரமாக இைணக்கற ஒரு

ேகாட்பாடு ெகாண்டிருக்க ேவண்டிய வடிவம் பற்ற நமக்கு நைறயேவ

ெதரியுெமன்றாலும் அந்தக் ேகாட்பாடு துல்லியமாக எதுெவன்று

இதுவைர நமக்கு உறுதயாகத் ெதரியவல்ைல. இரண்டாவதாக, முழு

அண்டத்ைதயும் வவரமாக வர்ணிக்க ற எந்த மாத ரியும் நமக்குக்

கணக்கயல் வைகயல் மிகவும் ச க்கலானதாக இருக்கும் என்பதால்

நம்மால் துல்லியமான யூகங்கைளக் கணக்க ட்டுச் ெசால்ல முடியாமற்

ேபாகும். எனேவ எளிைமப்படுத்துவதற்கான அனுமானங்கைளயும் ேதாராய

மத ப்பீடுகைளயும் ெசய்யத்தான் ேவண்டும் அப்ேபாதுங்கூட ஊகங்கைள

வடிப்பதல்உள்ளச க்கல்ெவல்லற்கரியதாகேவஇருந்துவருகறது.

“எல்ைலயன்ைம” ெகாள்ைகயன் (No boundry proposal) கீழ் அண்டமானது

சாத்தயமான வரலாறுகளில் ெபரும்பாலானவற்றன் வழிச் ெசல்வதாகக்

காணப்படும் வாய்ப்பு ெசாற்பேம என்பைத அறக ேறாம். ஆனால் மற்ற

வரலாறுகைளக் காட்டிலும் ெவகு அதக ந கழ்தகவுள்ள வரலாறுகளின்

குற ப்ப ட்ட குடும்பம் ஒன்று உள்ளது. இந்த வரலாறுகைளப் புவ ப்பரப்பு

ேபால் இருப்பதாகச் ச த்த ரிக்கலாம். வட துருவத்தலிருந்தான ெதாைலவு

கற்பைனக் காலத்ைதயும் வட துருவத்தலிருந்தான மாறாத் ெதாைலவு

வட்டத்தன் உருவளவு அண்டத்தன் ெவளி உருவளைவயும் குறக்கன்றன.

அண்டம் வட துருவத்தல் ஒற்ைறப் புள்ளியாகத் ெதாடங்குகறது. ஒருவர்

ெதற்ேக ெசல்லச் ெசல்ல வட துருவத்தலிருந்து மாறாத் ெதாைலவலான

வட்டத்தன் உருவளவு அண்டத்தன் ெவளி உருவளைவயும் குறக்கும்.

அண்டம் நடுக்ேகாட்டில் அத கபட்ச உருவளைவ அைடந்து, அண்டம்

கற்பைனக் காலத்ேதாடு கூட சுருங்க ச் ெசன்று ெதன் துருவத்தல் ஒற்ைறப்

புள்ளிைய அைடயும். அண்டத்தன் உருவளவு வட, ெதன் துருவங்களில்

சுழியமாகேவ இருக்கும் என்றாலுங்கூட புவயன் வட, ெதன் துருவங்கைளப்

ேபாலேவ இந்தப் புள்ளிகளும் ஓர்ைமப்புள்ளிகளாக இருக்காது. அறவயல்

வத கள் பூமியன் வட, ெதன் துருவங்களில் ேபாலேவ இந்தப் புள்ளிகளில்

ெசல்லுபடியாகும்.

www.Kaniyam.com 103 FreeTamilEbooks.com



அைனத்தற்குமானேகாட்பாடு தமிழில்:   கப லன்ேவதெரத்தனம்

இருப்பனும் அண்டத்தன் ெமய்க் கால வரலாறு ெபரிதும் மாறுபட்டுத்

ேதாற்றமளிக்கும். கற்பைன கால வரலாற்றல் அதற்ெகாரு குைறந்தபட்ச

உருவளவு இருக்கும். ப றகு வரும் ெமய்க் காலங்களில் குழப்ப உப்பல்

மாத ரியைமப்ைபப் ேபால் அண்டம் வ ரிவைடயும். ஆனால் அண்டம்

எப்படிேயா சரியான வைகப்பட்ட நலவரத்தல் ஆக்கப்பட்டதாக இப்ேபாது

அனுமானம் ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டி இருக்காது. அண்டம் வ ரிவைடந்து

ெசன்று மிகப் ெபரும் உருவளைவ அைடயும், முடிவல் மறுதகர்வுற்று ெமய்க்

காலத்தல் ஓர்ைமப்புள்ளி ேபால் காட்ச யளிப்பதாக வடும். இவ்வாறு ஒரு

வைகயல் பார்த்தால், நாம் கருந்துைளகளிலிருந்து வலகயருந்தால் கூட

நாம் எல்ேலாரும் அழிவது உறுத . கற்பைனக் காலம் என்ற அடிப்பைடயல்

அண்டத்ைதச் ச த்த ரிக்கக் கூடுமானால் மட்டுேம ஓர்ைமப்புள்ளிகள் ஏதும்

இருக்காது.

பாரம்பரிய சார்ப யல் ேகாட்பாட்டின் படி அண்டத்த ற்கு ஒரு ெதாடக்கம்

உண்டு. அைத நாம் குவாண்டம் ேகாட்பாட்டால் வளக்குக ேறாம்.

அண்டம் கற்பைனக் காலத்தல் வைரயறுக்கப்பட்டுள்ளதாக இருந்தாலும்

எல்ைலகேளாஓர்ைமப்புள்ளிகேளாஅற்றதாய்இருக்கக்கூடும்என்றகருத்து

பறந்தது. ஆனால் நாம் வாழும் ெமய்க் காலத்த ற்குத் தரும்ப ச் ெசன்றால்

அப்ேபாதும் ஓர்ைமப்புள்ளிகள் இருப்பதாகத் ேதான்றும். கருந்துைளயுள்

வழும் நமது பரிதாபத்த ற்குரிய வண்ேணாடி இப்ேபாதும் துன்பமான

முடிைவேய அைடவார். அவர் கற்பைனக் காலத்தல் வாழ்ந்தால் மட்டுேம

ஓர்ைமப்புள்ளிகள் எத ர்ப்படாது.

கற்பைனக் காலம் எனச் ெசால்லப்படுவது உண்ைமய ேலேய

ெமய்க் காலம்தான் என்றும், ெமய்க் காலம் என்று நாம் அைழப்பது நம்

கற்பைனகளில் ஒரு துணுக்கு மட்டுேம என்றும் இது எண்ணச் ெசய்த டலாம்.

ெமய்க் காலத்தல், அண்டத்துக்கு ஓர்ைமப்புள்ளிகளில் ெவளி-காலத்துக்கு

எல்ைலயாக அைமகறைவயும் அறவயல் வதகள் ெசயலற்றுப் ேபாகும்

நைலைமகளுமான ஓர்ைமப்புள்ளிகளில் ஒரு ெதாடக்கமும் முடிவும்

உள்ளது. ஆனால்கற்பைனக்காலத்தல்ஓர்ைமப்புள்ளிகேளா எல்ைலகேளா

ஏதுமில்ைல. எனேவ நாம் கற்பைனக் காலம் என்றைழப்பது உண்ைமயல்
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இன்னும் கூட அடிப்பைடயுள்ளதாக இருக்கலாம், நாம் ெமய்க் காலம்

என்றைழப்பது நம் ச ந்தைனயல் அண்டம் எப்படி இருக்க றது என்பைத

எடுத்துைரப்பதற்கு உதவயாக நாம் கண்டுபடித்துச் ெசால்லும் ஒரு கருத்ேத

தவ ர ேவறல்ல என்பதாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் முதல் ெசாற்ெபாழிவல்

நான் வவரித்த அணுகுமுைறயன்படி ஓர் அறவயல் ேகாட்பாடு என்பது

நமது ேநாக்காய்வுகைள எடுத்துைரக்க நாம் உருவாக்க க் ெகாள்ளும்

ஒரு கணக்கயல் மாத ரிேய தவ ர ேவறல்ல. அது நமது மனத்தல் மட்டும்

இருக்கன்ற ஒன்று. ஆகேவ எது உண்ைம, “ெமய்” காலமா? “கற்பைன”

காலமா? என்று ேகட்பது ெபாருளற்றது. இவற்றுள் எது அதகப் பயனுள்ள

வளக்கம் என்பதுதான்ப ரச்சைன.

எல்ைலயன்ைமக் ெகாள்ைகயன் அடிப்பைடயல் ேமற்ெகாண்டு

ெசய்யப்படும் யூகங்கள் இப்ேபாது வகுத்துைரக்கப்பட்டு வருகன்றன.

முற்பட்ட அண்டத்தல் ஒேர சீரான அடர்த்தயலிருந்து ேநரிட்ட சறு

வலகல்களின் அளவு குற ப்பாகக் கருத்துக்குரிய ஒரு ச க்கலாகும். இந்த

வலகல்கேள முதலில் த ரள்களும், ப றகு வண்மீன்களும், இறுதயல்

நாமும் உருவாகக் காரணமாய் இருந்தன. துகள்களின் நைலகளிலும்

தைசேவகங்களிலும் சல உறுதயன்ைமகள் அல்லது ஏற்றவற்றங்கள்

இருந்தருக்க ேவண்டுமாதலால் முற்பட்ட அண்டம் முழுக்க முழுக்க

ஒேர சீரானதாய் இருந்தருக்க முடியாது என்று உறுதயன்ைமக்

ெகாள்ைக குறத்தடுகறது. எல்ைலயன்ைமக் ெகாள்ைகைய நாம்

பயன்படுத்துைகயல், உண்ைமயல் அண்டமானது உறுதயன்ைமக்

ெகாள்ைக அனுமதக்க ற சாத்தயமான குைறந்தபட்ச சீரின்ைமேயாடு

மட்டும்ெதாடங்கயருக்க ேவண்டும்எனக்காண்க ேறாம்.

ப றகு அண்டமானது உப்பல் மாத ரிகைள ேபாலேவ ஒரு துரித

வ ரிவாக்கக் காலத்த ற்கு உள்ளாகயருக்கும். இந்தக் காலக் கட்டத்தல்

ெதாடக்கக் காலத்தய சீரின்ைமகள் ெபருகயருக்கும். நாம் நம்ைமச்

சுற்ற ேநாக்குக ற கட்டைமப்புகளின் ப றப்புக்கு வளக்கமளிக்கப் ேபாத ய

அளவுக்கு அைவ ெபரிதாகும் வைர இது ெதாடர்ந்தருக்கும். எனேவ

அண்டத்த ற்கு எல்ைலயன்ைம நைலைமயும் குவாண்டம் இயங்கயலின்

www.Kaniyam.com 105 FreeTamilEbooks.com



அைனத்தற்குமானேகாட்பாடு தமிழில்:   கப லன்ேவதெரத்தனம்

உறுதயன்ைமக்ெகாள்ைகயும்ேசர்ந்துஅண்டத்தல்நாம்காணும்ச க்கலான

கட்டைமப்புகள்அைனத்துக்கும்வளக்கமாகஅைமயக்கூடும்.

ெவளியும் காலமும் எல்ைலயல்லாத மூடிய பரப்பாக அைமயலாம் என்ற

கருத்துஅண்டவவகாரங்களில் கடவுள்வக க்கும் பங்கன்மீதும்கூடஆழ்ந்த

வைளவுகைளக் ெகாண்டிருக்கறது. ந கழ்ச்ச கைள எடுத்துைரப்பதல்

அறவயல் ேகாட்பாடுகள் ெவற்ற ெபற்றுள்ள நைலயல், கடவுள் சல

பல வத களின்படி அண்டப் படிமலர்ச்சைய அனுமதக்க றார் என்றும்

அவர் அண்டத்தல் குறுக்க ட்டு இந்த வத கைள மீறுவதல்ைல என்றும்

ெபரும்பாலானவர்கள் நம்பும் நைலக்கு வந்துள்ளார்கள். ஆனால்

இவ்வதகள் அண்டம் ெதாடங்கய ேபாது அது எப்படிக் காட்ச யளித்தருக்க

ேவண்டும் என நமக்குச் ெசால்வதல்ைல. அதாவது காலக் கடிகாரத்துக்குச்

சாவ ெகாடுப்பதும்அதைனஎப்படிஓடவடுவதுஎன்றுேதர்வதும்இப்ேபாதும்

கடவுளுக்குரியனவாகேவ இருக்கும். அண்டத்துக்கு ஒரு ெதாடக்கம்

இருக்கும் வைர அதற்ெகாரு பைடப்பாளி உண்ெடன்று நாம் ைவத்துக்

ெகாள்ளக் கூடும். ஆனால் உண்ைமய ேலேய அண்டம் எல்ைலேயா

வளிம்ேபாஇல்லாமல்முற்றமுழுக்கத்தன்னிைறவுெகாண்டதாகஇருந்தால்

அதற்குத் ெதாடக்கேமா முடிேவா இருக்காது. அது இருக்கும், அவ்வளவுதான்.

அப்படியானால் பைடத்தவர்ஒருவருக்குஏதுஇடம்?
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6. ஆறாவது ெசாற்ெபாழிவு

காலத்தின் திைச

எல்.ப .ஹார்ட்லி (L.P.Hartley) என்பவர் தனது இைடயீட்டாளர் (The go be-

tween) என்றநூலில்கடந்தகாலம்அயன்ைமயானதுஎன்றுகுறப்ப ட்டிருந்தார்.

கடந்தகாலத்துக்கும் எத ர்காலத்துக்கும் இைடயலான இந்த ேவறுபாடு

எங்கருந்து வருகறது? கடந்தகாலத்ைத நைனவு ைவத்தருக்க ற நாம்

எத ர்காலத்ைத ஏன் நைனவு ைவத்தருப்பதல்ைல? இதற்கும் அண்ட

வ ரிவாக்கத்துக்கும் ஏேதனும்ெதாடர்புஉண்டா?

C,P,T

அறவயல் வத கள் கடந்தகாலத்ைதயும் எத ர்காலத்ைதயும் ேவறுபடுத்த ப்

பார்ப்பதல்ைல. இன்னும் சரியாகச் ெசால்வெதன்றால் ஏற்ெகனேவ

வளக்கயபடி C,P,T என அறயப்படும் ெசயற்பாடுகளின் கூட்டிைணவன்

கீழ்அறவயல்வத கள்மாறாமல்உள்ளன. (C என்பதுஎத ர்த்துகள்களுக்குத்

துகள்கைள மாற்ற க் ெகாள்வைதக் குறக்கும், P என்பது இடதும் வலதும்

மாற ப் ேபாகும் ஆடிப் படிமத்ைத எடுத்துக் ெகாள்வைதக் குறக்கும், T

என்பது எல்லாத் துகள்களின் இயக்கத்ைத எத ர்மாறாக்குவைதக் குறக்கும்.

அதாவது ெசயலளவல் இயக்கத்ைதப் பன்ேனாக்க ச் ெசலுத்துவைதக்

குறக்கும்). இயல்பான எல்லாச் சூழல்களிலும் பருப்ெபாருள் நடந்து

ெகாள்ளும் வதத்ைத ஆளும் அறவயல் வதகளானைவ C,P ஆகய இரு

ெசயற்பாடுகளும்தாமாகச்ேசர்ந்தைணயும்ேபாதுமாறாது. ேவறுவைகயல்

ெசால்வெதன்றால், ேவற்றுக் க ரக வாச கள் நம் ஆடிப் படிமங்களாக

மட்டுமல்லாமல் பருப்ெபாருளுக்குப் பதலாக எத ர்ப்பருப்ெபாருளால்

ஆனவர்களாகவும் இருப்பார்களானால் அவர்களின் வாழ்க்ைகயும் இேத

ேபாலத்தான் இருக்கும். C,P,T ெசயற்பாடுகளின் கூட்டிைணவாலும், C&P

கூட்டிைணவாலும் கூட அறவயல் வதகள் மாறாதருந்தால் தனித்த

T ெசயற்பாட்டாலும் அைவ மாறாமல் இருந்தாக ேவண்டும். எனினும்
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சாதாரண வாழ்க்ைகயல் ெமய்க் காலத்தன் முன்ேனாக்கய, பன்ேனாக்கய

தைசகளுக்கைடேய ெபரும் ேவறுபாடு உள்ளது. ஒரு தண்ணீர்க் ேகாப்ைப

ேமைசயலிருந்துதைரயல்வழுந்துதுண்டுதுண்டாகஉைடந்துவடுவதாகக்

ெகாள்ேவாம். இைத நீங்கள் படம் எடுத்தால் அது முன்ேனாக்க ஓடுகறதா,

பன்ேனாக்க ஓடுகறதா என எளிதாகச் ெசால்வ வ டலாம். நீங்கள்

அைதப் பன்ேனாக்க ஓட வ ட்டால், துண்டுகள் தைரயல் ஒன்றாகச் ேசர்ந்து

ெகாண்டு பன்ேனாக்க த் தாவ ேமைசயன் மீது முழுக் ேகாப்ைபயாக அமரக்

காண்பீர்கள், இப்படி நடப்பைதச் சாதாரண வாழ்க்ைகயல் ஒரு ேபாதும்

காண்பதற்கல்ைல என்பதால் படம் பன்ேனாக்க ஓட வ டப்படுக றது என்று

உங்களால்ெசால்லிவடமுடியும். இப்படி ந கழுமானால் கண்ணாடிப் பாத்த ர

உற்பத்தயாளர்கள்தங்கள்ெதாழிைலஇழுத்துமூட ேவண்டியதுதான்.

www.Kaniyam.com 108 FreeTamilEbooks.com



அைனத்தற்குமானேகாட்பாடு தமிழில்:   கப லன்ேவதெரத்தனம்

காலக்கைண (Arrow of time)

உைடந்த ேகாப்ைபகள் தைரயல் ஒன்று ேசர்ந்து முழுக் ேகாப்ைபகளாக

ேமைசக்குத் தாவுவைத நாம் ஏன் காண்பதல்ைல என்பதற்கு வழக்கமாகக்

ெகாடுக்கப்படும் வளக்கம் ெவப்ப இயக்கவயலின் இரண்டாம் வத

இைதத் தைட ெசய்து வலக்க வடுகறது என்பதுதான். மூடிய அைமப்பு

எதனிலும் சீர்குைலவு அல்லது குைலதறம் எப்ேபாதும் காலத்ேதாடு ேசர்ந்து

அதகரித்துச் ெசல்க றது என்று இவ்வத ெசால்க றது. ேவறு முைறயல்

ெசால்வெதன்றால் இது ஒரு வைகயான மர்ஃப வத தான் (Murphy’s

law). யாவும் எப்ேபாதும் தவறாய்ப் ேபாகப் பார்க்கன்றன. ேமைசயல்

இருக்கும் முழுக் ேகாப்ைப என்பது உயர்ந்த சீெராழுங்கு நைலயாகும்.

ஆனால் தைரயல் க டக்கும் உைடந்த ேகாப்ைப என்பது சீர்குைலந்த

நைலயாகும். கடந்தகாலத்தல்ேமைசயலிருக்கும்ேகாப்ைபஎன்பதலிருந்து

எத ர்காலத்தல் தைரயல் க டக்கும் உைடந்த ேகாப்ைப என்பதற்கு உடேன

ெசன்று வட முடியும். ஆனால் பன்னதலிருந்து முன்னதற்குச் ெசல்ல

முடியாது.

காலத்ேதாடு ேசர்ந்து சீர்குைலவு அல்லது குைலதறம் அத கரிப்பது

காலக் கைண என அைழக்கப்படும் ஒன்றற்கான எடுத்துக்காட்டாகும். இது

கடந்தகாலத்ைத எத ர்காலத்தலிருந்து ேவறுபடுத்த க் காட்டி காலத்த ற்கு

ஒரு தைசையக் ெகாடுக்க றது. குைறந்தது மூன்று ெவவ்ேவறு காலக்

கைணகள்உள்ளன. முதலாவதுெவப்பஇயக்கவயல்காலக் கைண. இந்தக்

காலத் தைசயல்தான் சீர்குைலவு அல்லது குைலதறம் அத கரிக்க றது.

அடுத்து வருவது உளவயல் காலக் கைண, இந்தத் நைசயல்தான் காலம்

ெசல்வதாக நாம் உணர்க ேறாம். இந்தத் தைசயல்தான் கடந்தகாலத்ைத

நைனவுைவத்தருக்க றநாம்எத ர்காலத்ைதநைனவுைவத்தருப்பதல்ைல.

கைடச யாக வருவது, அண்டவயல் காலக் கைண, இந்தக் காலத்

தைசயல்தான்அண்டம்சுருங்க ச் ெசல்லாமல்வ ரிவைடந்துெசல்கறது.

உளவயல் கைண என்பது ெவப்ப இயக்கவயல் கைணயால்

தீர்மானிக்கப்படுக றது என்றும், இந்த இரண்டு கைணகளும் எப்ேபாதும்
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ஒேர தைசயல்தான் இருக்கும் என்றும் நான் வாதடுேவன். அண்டத்த ற்கு

எல்ைல இல்ைல என்ற அனுமானத்ைத ஒருவர் ெசய்தால், அைவ ஒேர

தைசயல் சுட்டிக்காட்டாவ ட்டாலும், காலத்தன் அண்டவயல் கைணகளுடன்

ெதாடர்புைடயைவ. இருப்பனும், அண்டவயல் கைணகளுடன் அவர்கள்

உடன்படும்ேபாதுதான், அறவார்ந்த மனிதர்கள் ேகள்வ ேகட்கமுடியும் என்று

நான் வாதடுேவன். அண்டம் வ ரிவைடயும் அேத தைசயல் சீர்குைலவு ஏன்

அதகரிக்க றது?
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ெவப்ப இயக்கவியல் கைண

முதலில் ெவப்ப இயக்கவயல் காலக் கைண பற்ற ப் ேபசுேவாம்.

எப்ேபாதுேம சீெராழுங்கான நைல இருப்பைதக் காட்டிலும் சீர்குைலவான

நைல மிக அத கமாக இருக்கன்றன என்ற உண்ைமயலிருந்து ெவப்ப

இயக்கவயலின் இரண்டாம் வத வைளகறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு

படத்ைதத் துண்டு துண்டாக ெவட்டி அந்தத் துண்டுகைள ஒரு ெபட்டியல்

ேபாட்டு ைவத்தருப்பதாகக் ெகாள்ேவாம். ஒரு முைறயல், ஒேர ஒரு

முைறயல் அடுக்கனால் மட்டுேம அப்படத் துண்டுகள் ஒரு முழுப்

படமாக அைமயும். மறுபுறம் துண்டுகள் சீர்குைலவுற்றும் ஒரு படமாக

அைமயாதவாறும்அடுக்குவதற்குஏராளமானமுைறகள்உள்ளன.

ஓர் அைமப்பு சறு எண்ணிக்ைகயலான சீெராழுங்கு நைலகளில்

ஒன்றலிருந்து ெதாடங்குவதாகக் ெகாள்ேவாம். காலம் ெசல்லச் ெசல்ல

அவ்வைமப்பு அறவயல் வதகளின்படிப் படிமலர்ச்ச யைடந்து அதன் நைல

மாறும். பன்ெனாரு ேநரத்தல், அவ்வைமப்பு சீெராழுங்கான நைலயல்

இருப்பைதக் காட்டிலும் சீர்குைலவுள்ள நைலயல் இருப்பதற்கான

ந கழ்தகேவ அத கம். சீர்குைலவுற்ற நைலயல் அதகம் என்பேத இதற்குக்

காரணம். எனேவ அைமப்பானது உயர்ந்த சீெராழுங்கு ெகாண்ட ெதாடக்க

நைலைமக்குக் கீழ்ப்படியுெமன்றால்அதல் சீர்குைலவு காலத்ேதாடு ேசர்ந்து

அதகரிக்கும் ேபாக்குகாணப்படும் .

ஒரு ெபட்டியல் இருக்கும் துண்டுகள் ெதாடக்கத்த ேலேய

படமாக அைமயத் தக்கவாறு சீெராழுங்கான முைறயல் அடுக்க

ைவக்கப்பட்டிருப்பதாகக்ெகாள்ேவாம். ெபட்டிையக்குலுக்கனால்துண்டுகள்

ேவெறாரு முைறயல் அடுக்கப்பட்டிருக்கும். அைவ மிக அேனகமாகச்

சீர்குைலவுற்ற முைறய ேலேய அடுக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த முைறயல்

அைவ முைறயான படமாவதல்ைல. அைவ இன்னும் எத்தைனேயா

முைறகளில்இன்னுங்கூட சீர்குைலவாகஅடுக்கப்படலாம் என்பேத காரணம்.

இப்ேபாதுங்கூட சல சல துண்டுகள் ேசர்ந்து படப் பகுத களாக அைமயலாம்.

ெபட்டிைய எந்த அளவுக்குக் குலுக்குகறீர்கேளா, இந்தச் ேசர்க்ைககள்
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கைலந்து ேபாவதற்கும் துண்டுகள் அடிேயாடு குழம்ப த் தாறுமாறாவதற்கும்

அைவ எவ்வதமான படமாகவும் அைமயாது ேபாவதற்குேம அந்த அளவுக்கு

அதக வாய்ப்பு உள்ளது. எனேவ துண்டுகள் உயர்ந்த சீெராழுங்கு

நைலைமயலிருந்து ெதாடங்குதல் என்னும் ெதாடக்க ந பந்தைனக்குப்

படிந்தால் அேனகமாய் அவற்றன் சீர்குைலவு காலம் ெசல்லச் ெசல்ல

அதகரிக்கும்.

அண்டம் உயர்ந்த சீெராழுங்கு நைலயல் முடிவைடய ேவண்டும் என்றும்,

ஆனால் அது எந்நைலயல் ெதாடங்கயது என்பது ஒரு ெபாருட்டு இல்ைல

என்றும் கடவுள் முடிவு எடுத்ததாகக் ெகாள்ேவாம். முற்பட்டக் காலங்களில்

அண்டம் அேனகமாகச் சீர்குைலவுற்ற நலவரத்தல் இருக்கும். அதாவது

காலம் ெசல்லச் ெசல்ல சீர்குைலவு குைறந்து ெசல்லும் என்று ெபாருள்.

இப்ேபாது உைடந்த ேகாப்ைபகள் ஒன்று ேசர்ந்து முழுக் ேகாப்ைபயாக

ேமைசக்குத் தாவக் காண்பீர்கள். ஆனால் இந்தக் ேகாப்ைபகைள ேநாக்க க்

ெகாண்டிருக்கும் மனிதப் ப றவகள் எவரும் காலம் ெசல்லச் ெசல்ல

சீர்குைலவு குைறந்து ெசல்லும் அண்டத்தல் வாழ்ந்து ெகாண்டிருப்பார்.

இத்தைகய மனிதப் ப றவகள் பன்ேனாக்க ச் ெசல்லும் உளவயல் காலக்

கைணையக் ெகாண்டிருப்பர் என வாதடுேவன். அதாவது எத ர்காலத்தய

ந கழ்ச்ச கைள நைனவு ைவத்துக் ெகாள்வார்கள், தங்கள் கடந்த காலத்தய

ந கழ்ச்ச கைள நைனவு ைவத்துக் ெகாள்ள மாட்டார்கள். ேகாப்ைப

உைடயும் ேபாது அவர்கள் அது ேமைசயல் இருப்பைத நைனவு ைவத்துக்

ெகாள்வார்கள், ஆனால் ேமைசயல் இருக்கும் ேபாது தைரயல் க டப்பைத

நைனவுைவத்துக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்.
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உளவியல் கைண

நைனவாற்றைலப் பற்ற ப் ேபசுவது சற்ேற கடினம். ஏெனன்றால் மூைள

எவ்வாறு ேவைல ெசய்க றது என்று நமக்கு வவரமாகத் ெதரியாது. ஆனால்

கணினி நைனவாற்றல்கள் எவ்வாறு ேவைல ெசய்கன்றன என்பெதல்லாம்

நமக்குத் ெதரிந்தேத. எனேவ கணினிகளுக்கான உளவயல் காலக் கைண

பற்ற ப் ேபசலாம். கணினிகளுக்கான கைணயும் மனிதர்களுக்கான

கைணயும் ஒன்ேற என்று ைவத்துக் ெகாள்வது அறவுக்குகந்ேத என

நைனக்க ேறன். இல்ைலெயன்றால் நாைளய பங்கு வைலகைள நைனவு

ைவத்துக் ெகாள்ளக் கூடிய ஒரு கணினி இருந்தால் ேபாதும், பங்குச்

சந்ைதயல் சக்ைக ேபாடு ேபாடலாம்.

அடிப்பைடயல் ஒரு கணினியன் நைனவாற்றல் என்பதற்கு இரண்டு

நைலகள் உள்ளன. அத ேவக கம்ப வைளய கடத்த கள் இதற்கு நல்ல

உதாரணம் ஆகும். இதல் மின்னாற்றல் ெசலுத்தப்படும் ேபாது, அைவ

எந்த தைடயும் இல்லாததால் ெதாடர்ச்ச யாக ஓடும். மறுபுறத்தல் மின் சக்த

ெசலுத்தப்படாவ ட்டாலும் மின்னாற்றல் இல்லாமேல இந்த வைளயம் மட்டும்

இருக்கும். இந்தஇரண்டுநைனவுநைலகைள ‘ஒன்று’ மற்றும் ‘சுழியம்’ என

வைகப்படுத்தலாம்.

நைனவகத்தல் ஒரு பதவு ெசய்யப்படுவதற்கு முன்பு, நைனவகம் ஒன்று

மற்றும் சுழியத்த ற்கு சமமான ந கழ்தகவுகளுடன் ஒழுங்கற்ற நைலயல்

உள்ளது. நைனவகம் நைனவல் ெகாள்ள ேவண்டிய கணினியுடன்

ெதாடர்பு ெகாண்ட ப றகு, அது அைமப்பன் நைலக்கு ஏற்ப கண்டிப்பாக

ஏதாவது ஒரு நைலயல் இருக்கும். இதனால், நைனவாற்றல் ஒழுங்கற்ற

நைலயல்இருந்துஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நைலக்குெசல்கறது. இருப்பனும்,

நைனவகம்சரியானநைலயல்உள்ளதாஎன்பைதஉறுத ெசய்ய,குற ப்ப ட்ட

அளவு ஆற்றைலப் பயன்படுத்துவது அவசயம். இந்த ஆற்றல் ெவப்பமாகச்

ச தற அண்டத்தல் சீர்ேகட்டின் அளைவ அதகரிக்க றது. நைனவாற்றல்

வரிைச அத கரிப்பைத வ ட இந்தக் சீர்குைலவு அதகரிப்பு அத கமாக

இருப்பைதக் காட்டலாம். இவ்வாறு, ஒரு கணினி ஒரு ெபாருைள
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நைனவகத்தல் பதவு ெசய்யும் ேபாது, அண்டத்தல் உள்ள ெமாத்த

சீர்குைலவுகளின்அளவுஅதகரிக்க றது.

ஒரு கணினி கடந்த காலத்ைத நைனவுபடுத்தும் ேநரத்தன் தைசயானது

சீர்குைலவு அதகரிக்கும் அேத தைசயாகும். காலத்தன் தைசைய பற்றய

நமது அகநைல உணர்வு, காலத்தன் உளவயல் கைண, காலத்தன்

ெவப்ப இயக்கவயல் கைணகளால் தீர்மானிக்கப்படுக றது என்பேத இதன்

ெபாருள். இது ெவப்ப இயக்கவயலின் இரண்டாவது வதைய க ட்டத்தட்ட

அற்பமானதாகஆக்குகறது. ஒழுங்கன்ைமகாலப்ேபாக்கல்அத கரிக்க றது,

ஏெனன்றால் எந்த தைசயல் சீர்குைலவு அதகரிக்க றது என்பைத நாம்

காலத்ைத அளவடுக ேறாம். அைதவ ட பாதுகாப்பான பந்தயம் உங்களுக்கு

இருக்கமுடியாது.
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அண்டத்தின் எல்ைல நிைல

ஆனால் ெவப்ப இயக்கவயல் காலக் கைண என்ற ஒன்ேற இருக்க

ேவண்டும் என்பது ஏன்? அல்லது ேவறு வைகயல் ெசால்வெதன்றால்

காலத்தன் ஒரு முைனயல், கடந்தகாலம் என்று நாம் அைழக்கன்ற

முைனயல் அண்டம் ஏன் உயர்ந்த சீெராழுங்கு ெகாண்ட நைலயல் இருக்க

ேவண்டும்? அது ஏன் எல்லா ேநரங்களிலும் முழுைமயான சீர்குைலவுற்ற

நைலயல் இருப்பதல்ைல? கைடச யாகப் பார்த்தால், இதற்ேக அத க

ந கழ்தகவு இருப்பதாகத் ேதான்றக் கூடும். சீர்குைலவு அதகரித்துச்

ெசல்லும் காலத் தைசயும் அண்டம் வ ரிவைடந்து ெசல்லும் காலத் தைசயும்

ஒன்றாகேவ இருப்பது ஏன்? ஆனால் கடவுள் ெமாத்த அண்டத்ைதயும்

சீராக, ெமதுவாக, வரிைசப்படி பைடத்தார் என்று நம்பும் சாத்தயமும் இதல்

உண்டு. ஆனால்அதற்குஏன்அவர்அவ்வாறுெசய்தார்என்றும்,அண்டத்தன்

ெதாடக்கத்ைத பற்றயும் நாம் ேகள்வ எழுப்பாமல்வ ட்டுவ ட ேவண்டும்.

அண்டமானது சரியாக வடிவைமக்கப்பட்ட வ த களின் படி சுழல்வதாக

தான் ேதான்றுகறது. இது கடவுளால் உருவாக்கப்பட்டும் இருக்கலாம்,

உருவாக்கப்படாமலும் இருந்தருக்கலாம். ஆனால் அவற்ைற நம்மால்

கண்டற ந்து புரிந்துெகாள்ள முடியுெமன்ேற ேதான்றுகறது. அண்டத்தன்

ெதாடக்கத்தலும் இதைனெயாத்த வத கள் இருந்தருக்குமா என்ற ேகள்வ

நம்புவதற்கு காரணமற்றதாக உள்ளது. பாரம்பரிய சார்ப யல் ேகாட்பாட்டில்

அண்டத்தன் ெதாடக்கமானது ெவளி கால வைளவல் வைரயறுக்க முடியாத

அடர்த்தயுடன் கூடிய ஓர் ஓர்ைமப்புள்ளியலிருந்து ேதான்றயது. ஆனால்

ஓர்ைமப்புள்ளியன் ேபாது நம்முைடய அைனத்து இயற்பயல் வத களும்

ெசயலற்று வடும். எனேவ அந்த வத கைள பயன்படுத்த அண்டத்தன்

ெதாடக்கம் எப்படி நடந்ததுஎனகணிக்கஇயலாது.

அண்டமானது சரளமாக, ஒழுங்கான நைலயல் ெதாடங்கயருக்க

கூடுமானால், இைவ நம்ைம நாம் ேநாக்காயும் ஒழுங்கைமயப்பட்ட

ெவப்ப இயக்கவயல் மற்றும் அண்டவயல் காலக்கைண ேகாட்பாட்டுக்கு

இட்டு ெசல்லும். ஆனால் அண்டமானது ஒழுங்கைமயப்படாத வைகயல்
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ெதாடங்கயருந்தால் அண்டம் ஏற்கனேவ ஒழுங்கைமயாத நைலயல் தான்

இருக்கும். எனேவ ஒழுங்கன்ைம காலத்ைத ெபாறுத்து அதகரிக்காது.

இைவ நைலயாகேவ இருக்கலாம் அல்லது அைவ குைறயலாம். இந்த

சூழலில் எந்த ஒழுங்கைமயப்பட்ட ெவப்ப இயக்கவயல் காலக்கைணயும்

அண்டவயல் கைணக்கு எத ர் தைசயல் குறக்கப்படும். இந்த இரண்டு

சாத்தயக்கூறுகளும்நம் ேநாக்காய்வுகேளாடுஒத்துப்ேபாவதல்ைல.

நான் முன்ேப கூறயது ேபால பாரம்பரிய ெபாது சார்ப யல் ேகாட்பாடு

அண்டம் ெவளி கால வைளவு வைரயறுக்க இயலாததாக உள்ள

ஓர்ைமப்புள்ளியலிருந்ேத ெதாடங்குகறது என கூறுகறது. உண்ைமயல்

பாரம்பரிய ெபாதுசார்ப யல் இந்த கணிப்பன் மூலம் தனக்கான குழிைய

தாேன ேதாண்டி ெகாள்க றது எனலாம். ெவளி கால வைளவு அதகமாகும்

ேபாது குவாண்டம் ஈர்ப்ப யல் வைளவுகள் முக்கயத்துவம் ெபற்று

பாரம்பரிய ெபாது சார்ப யல் அண்டத்த ற்கு நல்ல வளக்கமாக நன்று வடும்.

குவாண்டம் ஈர்ப்ப யல் ேகாட்பாட்ைட புரிந்துெகாள்வதன் மூலம் அண்டத்தன்

ெதாடக்கத்ைதயும் புரிந்துெகாள்ளமுடியும்.

குவாண்டம் ஈர்ப்ப யல் ேகாட்பாட்டில், அண்டத்தன் சாத்தயமான

அைனத்துவரலாறுகைளயும்ஒருவர்கருதலாம். ஒவ்ெவாருவரலாற்றுடனும்

ெதாடர்புைடய இரண்டு எண்கள் உள்ளன. ஒன்று அைலயன் அளைவயும்

மற்ெறான்று அைலயன் கட்டத்ைதயும் குறக்க றது. அதாவது அைல

ஒரு முகட்டில் இருந்தாலும் அல்லது பள்ளத்தல் இருந்தாலும் அண்டம்

ஒரு குற ப்ப ட்ட பண்ைபக் ெகாண்டிருப்பதற்கான ந கழ்தகவு, அந்தச்

பண்புடன் அைனத்து வரலாறுகளுக்கும் அைலகைளக் கூட்டுவதன்

மூலம் வழங்கப்படுக றது. காலப்ேபாக்கல் வைளந்த ெவளிகள்

அண்டத்தன் பரிணாம வளர்ச்சையக் குறக்கும் வரலாறுகளாக

இருக்கும். அண்டத்தன் சாத்தயமான வரலாறுகள் கடந்த காலத்தல்

ெவளி காலத்தன் எல்ைலயல் எவ்வாறு ெசயல்படும் என்பைத ஒருவர்

இன்னும் ெசால்ல ேவண்டும். கடந்த காலத்தல் அண்டத்தன் எல்ைல

நைலகைள நாம் அறயவும் முடியாது. இருப்பனும், அண்டத்தன் எல்ைல

நைல அதற்கு எல்ைலேய இல்ைல என்பதன் மூலம் இந்த ச ரமத்ைதத்
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தவ ர்க்கலாம். ேவறு வார்த்ைதகளில் கூறுவதானால், சாத்த யமான

அைனத்து வரலாறுகளும் எல்ைலக்குட்பட்டைவ, ஆனால் எல்ைலகள்,

வளிம்புகள் அல்லது ஒருைமப்பாடுகள் இல்ைல. அைவ பூமியன்

ேமற்பரப்ைபப் ேபான்றது, ஆனால் இன்னும் இரண்டு பரிமாணங்களுடன்,

ெவளி-காலத்தன் வழக்கமான ெமன்ைமயான புள்ளியாக இருக்கும். இதன்

ெபாருள் அண்டம் அதன் வ ரிவாக்கத்ைத மிகவும் ெமன்ைமயான மற்றும்

ஒழுங்கான நைலயல் ெதாடங்கயருக்கும் என்பதாகும். குவாண்டம்

ேகாட்பாட்டின் உறுதயன்ைம ெகாள்ைகைய மீறும் என்பதால் இது

முற்றலும் சீரானதாக இருந்தருக்க முடியாது. துகள்களின் அடர்த்த மற்றும்

ேவகங்களில் ச றய ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்க ேவண்டும். எவ்வாறாயனும்,

எல்ைலயற்ற ந பந்தைனயானது, இந்த ஏற்ற இறக்கங்கள் உறுதயன்ைம

ெகாள்ைகக்குஇணங்கக்கூடியஅளவுசறயதாகஇருப்பைதக்குற க்கும்.

அண்டமானது பன்மடி (Exponential) அல்லது “உப்பல்” வ ரிவாக்கக்

கட்டத்ேதாடு ெதாடங்கயருக்கும். அந்தக் கட்டத்தல் அண்டம் தன் அளைவ

ஒரு மிகப் ெபரிய காரணியால் ெபருக்க க் ெகாண்டிருக்கும். இந்த

வ ரிவாக்கத்தன் ேபாது அடர்த்த ஏற்றவற்றங்கள் முதலில் சற தாக

இருந்தருக்கும். ஆனால் ப ற்பாடு வளரத் ெதாடங்கயருக்கும். சராசரிையக்

காட்டிலும் சற்ேற உயர்ந்த அடர்த்த ெகாண்ட வட்டாரங்களின் வ ரிவாக்கம்

கூடுதல் நைறயன் ஈர்ப்புக் கவர்ச்ச யால் மட்டுப்பட்டிருக்கும். முடிவல்

இத்தைகய வட்டாரங்கள் வ ரிவைடவைத நறுத்த க் ெகாண்டு தகர்வுற்றுத்

த ரள்களாகவும், வண்மீன்களாகவும் நம்ைமப் ேபான்ற உய ர்களாகவும்

உருப்ெபறும்.

அண்டம் சரளமான, ஒழுங்கான நைலயல் ெதாடங்கயருக்கும், காலம்

ெசல்லச் ெசல்ல கட்டிகட்டியான, சீர்குைலவுற்ற நைலக்கு மாறயருக்கும்.

ெவப்ப இயக்கவயல் காலக் கைண என்ற ஒன்று இருப்பதற்கு இதுேவ

வளக்கமாகும். அண்டம் ஒழுங்கைமவான நைலயல் ெதாடங்க காலத்ைத

ெபாறுத்து சீர்குைலைவ ேநாக்க ெசன்றருந்தால் தான் நான் முன்ேப

கூறயது ேபால, உளவயல் கைணயும் ெவப்ப இயக்கவல் கைணயும்

ஒேர தைசயல் குறய ட்டு ந ற்கும். எனேவ நமது காலத்ைத பற்றய அக

உணர்வன்படிஅண்டம்சுருங்கவைதவ டவ ரியேவெசய்யக்கூடும்.
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காலக்கைணைய பின்ேனாக்கி ெசல்லுமா?

ஆனால் அண்டம் வ ரிவவைடவைத நறுத்த க் ெகாண்டு சுருங்கத்

ெதாடங்கனால் அப்ேபாது என்ன நகழும்? ெவப்ப இயக்கவயல் காலக்

கைண ேநர்மாறாக க் காலம் ெசல்லச் ெசல்ல சீர்குைலவு குைறயத்

ெதாடங்குமா? வ ரிவைடயும் கட்டத்ைதக் கடந்து சுருங்கும் கட்டத்துக்கு

வந்து ேசர்க றவர்களுக்கு அறவயல் புைனகைதெயாத்த அைனத்து

வைக சாத்தயப்பாடுகளுக்கும் இது இட்டுச் ெசல்லும், அவர்கள் உைடந்த

ேகாப்ைபகள் தைரயல் ஒன்றுேசர்ந்து முழுக் ேகாப்ைபகளாக ேமைச மீது

தாவ அமர்வைதக் காண்பார்களா? நாைளய பங்கு வைலகைள நைனவு

ைவத்தருந்துபங்குச் சந்ைதயல்ெபரும் பணம்அள்ளிச் ெசல்லஅவர்களால்

இயலுமா?

அண்டம் மீண்டும் தகர்வுறும் ேபாது என்ன நகழும் என்பது பற்ற க்

கவைலப்படுவது சற்ேற ஏட்டுக் கல்வ ெதாடர்பானதாகத் ேதான்றலாம்.

ஏெனன்றால் குைறந்தது அடுத்த பத்தாய ரம் மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு

அண்டம் சுருங்கத் ெதாடங்காது. ஆனால் என்ன நடக்கும் என்பைதத்

துரிதமாகக் கண்டுபடிக்க ஒரு வழியுள்ளது. ஒரு கருந்துைளக்குள் குதக்க

ேவண்டியதுதான். வண்மீன் தகர்வுற்றுக் கருந்துைளயாக உருப்ெபறுவது

ஒரு வைகயல் பார்த்தால் முழு அண்டமும் தகர்வுறுவதன் பற்பட்டக்

கட்டங்கைளப் ேபான்றேத ஆகும். எனேவ அண்டம் சுருங்கும் கட்டத்தல்

சீர்குைலவுகுைறந்துெசல்லுமானால்ஒருகருந்துைளக்குள்ளும்சீர்குைலவு

குைறந்து ெசல்லும் என எத ர்பார்க்கலாம். எனேவ கருந்துைளக்குள்

வழுந்து வ ட்ட ஒரு வண்ேணாடி சுற்றுச் சக்கரப் பந்து வைளயாட்டில்

பந்தயம் கட்டுவதற்கு முன்பாக பந்து எங்ேக ெசன்றது என்பைத நைனவு

ைவத்துக் ெகாண்டு பணம் பண்ண இயலக் கூடும். ஆனால் பாவம், அவர்

நீண்ட ேநரம் வைளயாட முடியாது. அதற்குள் பழியப்பட்டிருப்பார். ெவப்ப

இயக்கவயல் காலக் கைண ேநர்மாறானைதப் பற்ற அவரால் நமக்கு

அறயத்தர இயலாது. அல்லது ெவன்ற பணத்ைத வங்கயல் ேபாடவும் கூட

இயலாது. ஏெனன்றால் அவர் கருந்துைளயன் நகழ்வு பரப்ெபல்ைலக்குப்
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பன்ேனமாட்டிக் ெகாண்டிருப்பார்.

அண்டம் மறுதகர்வுறும் ேபாது சீர்குைலவு குைறயும் என நான்

முதலில் நம்ப ேனன். அண்டம் மீண்டும் ச ற தாகும் ேபாது சரளமான,

ஒழுங்கான நலவரத்துக்குத் தரும்ப வர ேவண்டும் என்று நான்

நைனத்தேத காரணம். சுருங்கும் கட்டமானது வ ரிவைடயும் கட்டத்தன்

காலத் தைசமாற்றம் ேபான்றதாக இருக்கும் என்பேத இதன் ெபாருள்.

சுருங்கும் கட்டத்தல் மனிதர்கள் தமது வாழ்க்ைகையப் பன்ேனாக்க

வாழ்வார்கள். ப றப்பதற்கு முன்ேப இறப்பார்கள், அண்டம் சுருங்கச் சுருங்க

ெமன்ேமலும் இளைமயாவார்கள். ேநரம் இந்தக் கருத்து கவர்ச்ச கரமானேத.

ஏெனன்றால் வ ரிவைடயும் கட்டத்துக்கும் சுருங்கும் கட்டத்துக்கும் இைடேய

ஒரு ேநர்த்தயான சமச்சீர்ைமைய இது குறத்தடும். ஆயனும் அண்டத்ைதப்

பற்றய மற்றக் கருத்துகளுக்குத் ெதாடர்பன்ற தனித்து இக்கருத்ைத மட்டும்

எடுத்துக் ெகாள்ள முடியாது. வனா இதுதான், இதுதான் எல்ைலயன்ைம

நைலைமயன்ெபாருளா? அல்லதுஇதுஅந்நைலக்குமுரணானதா?

சுருங்கும் கட்டத்தல் சீர்குைலவு குைறயும் என்பைத எல்ைலயன்ைம

நைலைம குற ப்பதாகத்தான் நான் முதலில் நைனத்ததாகச் ெசான்ேனன்.

பூமிப் பரப்புடனானஒப்புைம என்ைனஓரளவுக்கு ஏமாற்ற வ ட்டது. அதாவது

அண்டத்தன் ெதாடக்கத்ைத வட துருவத்துக்கு இைணயாகக் ெகாண்டால்,

ெதன் துருவம் வட துருவத்ைத ஒத்தருப்பது ேபாலேவ அண்டத்தன்

முடிவும் அதன் ெதாடக்கத்ைத ஒத்தருக்க ேவண்டும். ஆனால் வட, ெதன்

துருவங்கள் கற்பைனக் காலத்தல் அண்டத்தன் ெதாடக்கத்துக்கும்

முடிவுக்கும் இைணயாகன்றன. ெமய்க் காலத்தல் ெதாடக்கமும் முடிவும்

ஒன்றுக்ெகான்று ெபரிதும் ேவறுபட்டைவயாக இருக்கலாம். அண்டத்தன்

எளிய மாத ரி ஒன்ைற ைவத்து நான் ெசய்த ஆய்வும் என்ைன ஏமாற்ற

வ ட்டது. இந்த மாத ரிய ல் தகர்வுறும் கட்டம் வ ரிவைடயும் கட்டத்தன்

காலத் தைச மாற்றத்ைதப் ேபால் காட்ச யளித்தது. ஆனால் ெபன் ஸ்ேடட்

பல்கைலக்கழகத்ைதச் ேசர்ந்த என் கூட்டாளி டான் ேபஜ் (Don page) சுருங்கும்

கட்டம் வ ரிவைடயும் கட்டத்தன் காலத் தைசமாற்றமாகத்தான் இருந்தாக

ேவண்டும் என்பது எல்ைலயன்ைம நைலைமக்குத் ேதைவயல்ைல என்று
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சுட்டிக் காட்டினார். ேமலும் என் மாணவர்களுள் ஒருவரான ேரமண்ட்

லாஃப்லாம் (Raymond Laflamme) சற்ேற ஒரு மாத ரிய ல் அண்டத்தன்

தகர்வு ச க்கல் கூடிய வ ரிவாக்கத்தலிருந்து ெபரிதும் மாறுபட்டிருப்பைதக்

கண்டற ந்தார். நான் தவறு ெசய்தருப்பைத உணர்ந்ேதன். அதாவது

அண்டம் சுருங்க ச் ெசல்லும் ேபாது உண்ைமய ேலேய சீர்குைலவு

ெதாடர்ந்து அத கமாக ச் ெசல்லும் என்பைதேய எல்ைலயன்ைம நைலைம

குற ப்பைத உணர்ந்ேதன். அண்டம் ெதாடங்கும் ேபாேதா அல்லது

கருந்துைளகளுக்குள்ேளா ெவப்ப இயக்கவயல் மற்றும் உளவயல் காலக்

கைணகள்மறுபடியும் தைசமாற மாட்டா.

இப்படி ஒரு தவறு ெசய்தருப்பதாகத் ெதரியும் ேபாது என்ன ெசய்வது?

எடிங்டைனேபான்றசலர்தாங்கள்தவறுெசய்தருப்பைதஒப்புக்ெகாள்ளேவ

மாட்டார்கள். இவர்கள் தங்கள் கட்சையத் தூக்க நறுத்தத் ெதாடர்ந்து

புதுப்புதுவாதங்கைள, பல ேநரம்ஒன்றுக்ெகான்றுமுரணானவாதங்கைளத்

ேதடிப் ப டிப்பார்கள். ேவறு சலர் தாங்கள் உண்ைமயல் தவறான கருத்ைத

முதலில் ஆதரிக்கேவ இல்ைல என்ேறா, அப்படிேய ஆதரித்தருந்தாலும்

அக்கருத்து முரணான ஒன்று என்பைதக் காட்டுவதற்காகேவ அப்படிச்

ெசய்ேதாம் என்ேறா ெசால்லிக் ெகாள்வார்கள். தவறு ெசய்து வ ட்டைத

அச்சல் ஒப்புக் ெகாள்வேத சாலச் ச றந்ததும் குழப்பத்ைதக் குைறக்கக்

கூடியதுமாகும்என்றுஎனக்குப்படுகறது. இதற்ெகாருச றந்தஎடுத்துக்காட்டு

ஐன்ஸ்டீன் ஆவார். அவர் நைலத்தருக்கும் அண்ட மாத ரிைய உருவாக்க

முயன்ற ேபாது தாம் அறமுகப்படுத்தய அண்டவயல் மாறலிையத் தமது

வாழ்க்ைகயறல்ெசய்த மிகப் ெபரிய தவறுஎனக்குற ப்ப ட்டார்.
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7. ஏழாவது ெசாற்ெபாழிவு

அைனத்திற்குமான ேகாட்பாடு

அண்டத்தலுள்ள ஒவ்ெவான்ைறயும் பற்ற ஒேரயடியாக ஒரு

முழுைமயான ஒருங்கைணந்த ேகாட்பாட்ைடக் கட்டுவது மிகக் கடினமாது.

எனேவ இதற்குப் பதலாக, ஒரு வரம்ப ற்குட்பட்ட வீச்ெசல்ைலயலான

ந கழ்ச்ச கைள எடுத்துைரக்கும் பகுத க் ேகாட்பாடுகைளக் கண்டறவதன்

வாயலாகவும் ப ற வைளவுகைளக் கவனியாது ஒதுக்குவது அல்லது

அவற்ைறக் குற ப்ப ட்ட ச ல எண்களால் ேதாராயப்படுத்துவதன்

வாயலாகவும் முன்ேனற்றம் அைடந்துள்ேளாம். எடுத்துக்காட்டாக,

ேவதயயலில் அணுவனது உட்கருவன் அகக்கட்டைமப்ைபத் ெதரிந்து

ெகாள்ளாமேல அணுக்களின் ெசயெலத ர்ச்ெசயல்கைள நம்மால் கணக்க ட

முடிக றது. ஆயனும்முடிவல்ஒருமுழுைமயான, முன்னுக்குப்பன்முரணற்ற

ஒருங்கைணந்த ேகாட்பாட்ைடக் கண்டற ந்து வ ட முடியும் என்று நம்புேவாம்.

அந்த ஒருங்கைணந்த ேகாட்பாட்டில் இந்தப் பகுத க் ேகாட்பாடுகள்

எல்லாம் ேதாராய மத ப்பீடுகளாக அடங்கயருக்கும். அந்தக் ேகாட்பாட்டில்

குற ப்ப ட்ட ச ல தற்ேபாக்கான எண்களின் மத ப்புகைளப் ெபாறுக்க எடுத்து

உண்ைமகளுக்குப் ெபாருந்தும்படி ெசய்வதற்காக அதைனச் சரிக்கட்ட

ேவண்டிய ேதைவ இருக்காது. இத்தைகய ஒேர ேகாட்பாட்டிற்கான ேதடேல

“இயற்பயல்ஒருங்கைணப்பு” என்றுஅறயப்படுகறது.

ஐன்ஸ்டீன்தன்வாழ்வன்பற்காலஆண்டுகளில்ெபரும்பாலானவற்ைற

ஒருங்கைணந்த ேகாட்பாட்டுக்கான ேதடலில் ெசலவ ட்ட ேபாதும் ெவற்ற

ெபறவல்ைல. அதற்கான காலம் கனிந்தருக்கவல்ைல. ஈர்ப்புக்கும்

மின்காந்த வைசக்கும் பகுத க் ேகாட்பாடுகள் இருந்தன என்றாலும்

அணுக்கருவைசகைளப்பற்ற அவ்வளவாகஒன்றும்ெதரிந்தருக்கவல்ைல.

ேமலும் ஐன்ஸ்டீன் குவாண்டம் இயங்கயலின் வளர்ச்ச யல் முக்கயப் பங்கு

வகத்தருந்தாலும்அதுஉண்ைமயானதுஎன்பைத நம்ப மறுத்தார். ஆயனும்
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உறுதயன்ைமக் ெகாள்ைக நாம் வாழும் அண்டத்தன் ஓர் அடிப்பைடப்

பண்புக் கூறு ஆகும் என்ேற ேதான்றுகறது. எனேவ ெவற்ற கரமான

ஒருங்கைணந்த ேகாட்பாடு என்பது கட்டாயம் இந்தக் ெகாள்ைகையயும்

உட்படுத்தயதாகத்தான்இருக்க ேவண்டும்.

நமக்கு அண்டத்ைதப் பற்ற இன்னுங்கூட நைறயேவ ெதரியும்

என்பதால் இந்த ஒருங்கைணந்த ேகாட்பாட்ைடக் கண்டறவதற்கான

வாய்ப்புகள் இப்ேபாது ெபரிதும் ேமம்பட்டிருப்பதாகத் ேதான்றுகறது

என்பைத எடுத்துைரப்ேபன். ஆனால் நாம் மிைகநம்ப க்ைக குறத்து

எச்சரிக்ைகயாக இருக்க ேவண்டும். வ டிந்ததாக நம்ப ஏமாந்த ந கழ்ச்ச கள்

முன்ேப நடந்துள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, இந்நூற்றாண்டின் ெதாடக்கத்தல்,

மீள்த றன், ெவப்பக் கடத்தல் ேபான்ற ெதாடர்ச்ச யான பருப்ெபாருளின்

பண்புகைளக் ெகாண்டு ஒவ்ெவான்ைறயும் வளக்க வ ட முடியும் எனக்

கருதப்பட்டது. அணுக் கட்டைமப்பன் கண்டுபடிப்பும் உறுதயன்ைமக்

ெகாள்ைகயும்இக்கருத்துக்குஅழுத்தம்தருத்தமாய்முற்றுப்புள்ளிைவத்தன.

மற்ெறாரு முைற 1928 இல் ேநாபல் பரிசு ெவன்ற ேமக்ஸ் பார்ன் (Max

born) என்னும் இயற்பயலாளர் காட்டிங்கான் பல்கைலக்கழகத்த ற்கு வந்த

பார்ைவயாளர் குழு ஒன்ற டம் இவ்வாறு கூறனார். “நாம் அற ந்துள்ளபடி

இயற்பயல் என்பது ஆறு மாத காலத்தல் முடிந்து வடும்”. அவரது

நம்ப க்ைகக்கு அடிப்பைடயாக அைமந்தது மின்மத்ைத ஆளும் சமன்பாட்ைட

டிராக்(Dirac) அண்ைமயல் கண்டுபடித்தேத ஆகும். அந்ேநரத்தல்

அறயப்பட்டிருந்த இன்னும் ஒேர ஒரு துகளாகய ேநர்மத்ைதயும் இேத

ேபான்ற ஒரு சமன்பாடு ஆளும் எனவும் அதுேவ ேகாட்பாட்டு இயற்பயலின்

முடிவாக இருக்குெமனவும் கருதப்பட்டது. ஆனால் ெநாதுமமும் அணுக்கரு

வைசகளும் கண்டுபடிக்கப்பட்டதானது அந்தக் கருத்ைதயும் தைலயல்

அடித்துச் சாய்த்தது.

அது ேபாகட்டும், இறுதயான இயற்ைக வத களுக்கான ேதடலின்

முடிைவ இப்ேபாது நாம் ெநருங்க இருக்கக் கூடும் என்று எச்சரிக்ைகயுடன்

கலந்த நம்புக ேறன். நான் ெபாதுச் சார்ப யைலயும், ஈர்ப்ப யலின்

பகுத க் ேகாட்பாட்ைடயும், ெமல்வைச, வல்வைச, மின்காந்த வைச
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ஆகயவற்ைறஆளும்பகுத க் ேகாட்பாடுகைளயும்எடுத்துைரத்ேதன். கைடச

மூன்ைறயும் மகா ஒருங்கைணந்த ேகாட்பாடுகள் எனப்படுகறவற்றல்

ஒன்றைணக்கலாம். அைவ அவ்வளவாக நைறவளிக்கக் கூடியைவ

அல்ல, ஏெனன்றால் இவற்றல் ஈர்ப்பு வைச அடங்காது. ேமலும் இைவ

ேகாட்பாட்டிலிருந்து ஊகத்தறய முடியாவ ட்டாலும் ேநாக்காய்வுகளுக்குப்

ெபாருந்தும்படிச் ெசய்வதற்காகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட ேவண்டிய ெவவ்ேவறு

துகள்களின் ஒப்பளவு நைறகைளப் ேபான்ற அளவுகள் பலவற்ைறத்

தம்மகத்ேதெகாண்டுள்ளன. ஈர்ப்ைபமற்றவைசகளுடன்ஒருங்கைணக்கும்

ேகாட்பாடு ஒன்ைறக் கண்டறவதல் உள்ள முக்கய இடர்ப்பாடு

என்னெவன்றால் ெபாதுச் சார்ப யல் ஒரு பாரம்பரிய ேகாட்பாடு ஆகும்.

அதாவது அது குவாண்டம் இயங்கயலின் உறுதயன்ைமக் ெகாள்ைகைய

உட்படுத்த க் ெகாள்வதல்ைல. மறுபுறம் ஏைனய பகுத க் ேகாட்பாடுகள்

சாரமான முைறயல் குவாண்டம் இயங்கயைலச் சார்ந்துள்ளன.

எனேவ ேதைவப்படுகற முதல் அடி எடுத்து ைவப்பதற்காகச் ெசய்ய

ேவண்டியெதல்லாம் ெபாதுச் சார்ப யைல உறுதயன்ைமக் ெகாள்ைகேயாடு

இைணப்பேத ஆகும். இது சல குற ப்ப டத் தக்க ெதாடர்வைளவுகைள

உண்டாக்க முடியும் என்பைதப் பார்த்ேதாம். அதாவது கருந்துைளகள்

கருப்பாக இல்லாமற்ேபாதல், அண்டம் ஓர்ைமப்புள்ளிகள் ஏதுமின்ற

முற்ற முழுக்க நன்னிைறவானதாகவும் எல்ைலயற்றதாகவும் அைமதல்

ேபான்றைவேய இந்தத் ெதாடர்வைளவுகள், ச க்கல் என்னெவன்றால்,

மாயத் துகள் மற்றும் எத ர்த்துகள்களின் இைணகளால் ெவற்று ெவளிேய

கூட நைறந்தருப்பைத உறுதயன்ைமக் ெகாள்ைக குறக்க றது. இந்த

இைணகளுக்கு வைரயறுக்கயயலா அளவல் ஆற்றல் இருக்கும். எனேவ

அவற்றன் ஈர்ப்புக் கவர்ச்ச அண்டத்ைத வைரயறுக்கயயலாச் ச ற்றளவாக

வைளத்துச்சுருட்டிவடும்.

ஒருவைகயல் இேதேபான்றைவயும் அபத்தமாகத்

ேதான்றுகறைவயுமான முடிவலிகள் ஏைனய பகுத க் ேகாட்பாடுகளிலும்

இடம்ெபறுகன்றன. ஆனால் இந்த ேநர்வுகள் அைனத்தலும் இயல்புமீட்ச

(Renormalization ) எனப்படும் ந கழ்முைறயால் முடிவலிகைள நீக்க வ ட

முடியும். முடிவலிகைள நீக்குவதற்கு ேவறு முடிவலிகைளக் ெகாண்டுவந்து
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நுைழப்பது இதற்குத் ேதைவப்படுகறது. இந்த நுட்பம் கணக்கயல்

ேநாக்கல் சற்ேற ஐய்யத்துக்குரியதுதான் என்றாலும் நைடமுைறயல்

பயன்படுவதாகத்தான் ேதான்றுகறது. இைதப் பயன்படுத்த இந்தக்

ேகாட்பாடுகளின் துைண ெகாண்டு ேநாக்காய்வுகளுடன் அசாதாரண

அளவுக்குத் துல்லியமாக ஒத்துப் ேபாகும் யூகங்கள் ெசய்யப்பட்டுள்ளன.

ஆனால் ஒரு முழுைமக் ேகாட்பாட்ைடக் கண்டுபடிக்கும் முயற்சயன்

ேகாணத்தலிருந்து பார்த்தால் இயல்புமீட்ச என்பதல் ஒரு ெபரும் குைற

இருக்கத்தான் ெசய்க றது. முடிவலியலிருந்து முடிவலிைய கழிக்கும் ேபாது

எந்த வைட ேவண்டுமானாலும் வரக்கூடும். இதன் மூலம் உண்ைமயான

நைறயன் அளைவயும் வைசகளின் வலிைமையயும் இந்த ேகாட்பாட்டின்

மூலம் கணிக்க முடியாது என்றாக றது. மாறாக அவர்கள் ேநாக்காய்வுக்கு

தகுந்தவாறு ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும். ெபாது சார்ப யைல ெபாறுத்தவைர

இரண்டு வடயங்கைளேய சரி ெசய்ய ேவண்டி வரும். அைவ ஈர்ப்பன்

வலிைம மற்றும் அண்டவயல் மாறலி ஆகயன. ஆனால் இவற்ைற சரி

ெசய்வதானால் மட்டும் அைனத்து குைறபாடுகைளயும் சரி ெசய்துவ ட

இயலாது. எனேவ, ெவளி-காலத்தன் வைளவு ேபான்ற குற ப்ப ட்ட

அளவுகள் உண்ைமயல் எல்ைலயற்றைவ என்று ஒரு ேகாட்பாட்ைடக்

ெகாண்டிருக்கலாம், இருப்பனும் இந்த அளவுகைள முழுைமயாகக்

கண்டற ந்துஅளவ டமுடியும். இந்த ப ரச்சைனைய சரி ெசய்ய 1976ம்ஆண்டு

“மாயீர்ப்பு” என்றேகாட்பாடுமுன்ெமாழியப்பட்டது. இதுெபாதுசார்ப யேலாடு

சலகூடுதல்வ டயங்கைளயும்கணக்ெகடுத்துெகாண்டது.

சுழல் 2 துகைளச் சுழல் 3/2 , 1 , 1/2 , 0 ஆகய ேவறு சல புதய

துகள்கேளாடு இைணப்பதாக இருந்தது. ஒரு வைகயல் அப்ேபாது இந்த

எல்லாத் துகள்கைளயும் ஒேர “மாத்துகளின்” (superparticle) ெவவ்ேவறு

கூறுகளாகக் கருத முடிந்தது. சுழல் 1/2, 3/4 ெகாண்ட பருப்ெபாருள்

துகள்கைளச் சுழல் 0,1,2 ஆகய வைசேயந்த த் துகள்கேளாடு இவ்வதம்

ஒருங்கைணக்க முடிந்தது. சுழல் 1/2 , 3/2 ஆகய மாயத்துகள் / எத ர்த்துகள்

இைணகளுக்குஎத ர்மைறஆற்றல்இருக்கும். எனேவசுழல்2,1,0ஆகயமாய

இைணகளின் ேநர்நைற ஆற்றைல நீக்கம் ெசய்யும் ேபாக்கு இருக்கும். இது

சாத்தயமான முடிவலிகள் பலவற்ைற நீங்கச் ெசய்யும். ஆனால் இன்னமும்
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சல முடிவலிகள் எஞ்சயருக்கக் கூடுெமன ஐயம் இருந்தது. ஆனால்

நீங்காமல் எஞ்சய முடிவலிகள் ஏதும் உண்டா? இல்ைலயா? என்பைதக்

கண்டறயத் ேதைவயான கணக்கீடுகள் மிக நீண்டும் கடினமாகவும்

இருந்தன. யாரும் அவற்ைற எடுத்துச் ெசய்ய அணியமாய் இல்ைல.

கணினி ெகாண்டு ெசய்தாலும்கூட இதற்குக் குைறந்தது நான்காண்டு

ேதைவப்படுெமன கணக்க டப்பட்டது. குைறந்தது ஒரு தவறு, அேனகமாய்

இன்னும் கூடுதலாகேவ ெசய்து வடும் வாய்ப்புகள் மிக அத கமாய்

இருந்தன. எனேவ சரியானவைட கைடத்தருப்பதுெதரிய ேவண்டுமானால்

ேவறு ஒருவர் இந்தக் கணக்கீட்ைடத் தரும்பச் ெசய்து அேத வைடையப்

ெபற்றால்தான் முடியும். ஆனால் இதற்கு அதக வாய்ப்பு இருப்பதாகத்

ேதான்றவல்ைல.

இந்த ச க்கலால், தந்த க் ேகாட்பாடுகள் (string theories) என

அைழக்கப்படுவனவற்றுக்கு ஆதரவாகக் குற ப்ப டத் தகுந்த கருத்து மாற்றம்

ஏற்பட்டது. இந்தக் ேகாட்பாடுகளில் அடிப்பைடப் ெபாருட்கள் ஒற்ைற

ெவளிப் புள்ளியல் இடம்ெபறும் துகள்கள் அல்ல. அைவ நீளம் தவ ர

ேவறு எந்தப் பரிமாணமுமற்றைவ, வைரயறுக்க இயலாது ெமலிந்தருக்கும்

ஒரு தந்த க் கம்பையப் ேபான்றைவ. இந்தத் தந்த களுக்கு முைனகள்

இருக்கலாம். த றந்த தந்த கள் எனப்படுபைவ தமக்குத் தாேம இைணந்து

மூடிய கண்ணிகளாக இருக்கலாம். மூடிய தந்த கள் ஒரு துகள் என்பது

ஒவ்ெவாரு காலக் கணத்தலும் ஒரு ெவளிப் புள்ளியல் இடம்ெபறுகறது.

எனேவ அதன் வரலாற்ைற ெவளி-காலத்தல் ஒரு ேகாட்டால் குற க்க முடியும்.

மறுபுறம் ஒரு தந்த என்பது ஒவ்ெவாரு காலக் கணத்தலும் ெவளியல் ஒரு

ேகாட்டில் இடம்ெபறுகறது. எனேவ ெவளி-காலத்தலான அதன் வரலாறு

உலகத் தகடு எனப்படும் இருபரிமாணப் பரப்பாகும். இத்தைகய உலகத்

தகட்டில் உள்ள எந்தப் புள்ளிையயும் இரு எண்களால் எடுத்துைரக்கலாம்.

ஒன்று காலத்ைதயும் மற்ெறான்று தந்த மீதான புள்ளியன் நைலையயும்

குறத்துைரப்பது. ஒரு தறந்த தந்தயன் உலகத் தகடு ஒரு பட்ைட

ஆகும். அதன் வளிம்புகள் ெவளி-காலத்தனூடாகத் தந்த முைனகளின்

பாைதகைளக்குறக்கன்றனமூடியதந்தயன்உலகதகடுஒருகுழாய்ஆகும்.

குழாயன் சீவல் ஒரு வட்டமாகும். அது ஒரு குற ப்ப ட்ட ேநரத்தல் தந்தயன்
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நைலையகுறக்க றது.

இரு தந்த க் கம்ப கள் இைணந்து ஒற்ைறத் தந்த ஆகன்றன. த றந்த

தந்த கைளப் ெபாறுத்த வைர அப்படிேய முைனகளில் இைணந்து

ெகாள்கன்றன. மூடிய தந்த கைளப் ெபாறுத்த வைர கால் சட்ைடயல் இரு

கால்கள்இைணவைதப்ேபான்றேதஇது. இேதேபால்,ஒற்ைறத்தந்த க்கம்ப

இருதந்த களாகப்ப ரியலாம். முன்புதுகள்களாகக்கருதப்பட்டைவஇப்ேபாது

தந்த க் ேகாட்பாடுகளில் அத ர்வுறும் பட்ட நூல் மீதான அைலகைளப் ேபால்

தந்தயல் பயணம் ெசய்யும் அைலகளாகச் ச த்த ரிக்கப்படுகன்றன. ஒரு

துகைளமற்ெறாருதுகள்உமிழ்வதுஅல்லதுஉட்ெகாள்வதுஎன்பதுதந்த கள்

ப ரிவது அல்லது இைணவதற்கு இைணயானது. எடுத்துக்காட்டாக, துகள்

ேகாட்பாடுகளில் பூமியன் மீதான சூரியனின் ஈர்ப்பு வைசக்கு சூரியனில்

உள்ள ஒரு துகள் ஓர் ஈர்மத்ைத உமிழ்வதும் புவயல் உள்ள ஒரு துகள்

அதைன உட்ெகாள்வதுேம காரணம் என்று ச த்த ரிக்கப்பட்டது. தந்த க்

ேகாட்பாட்டில் இந்த ந கழ்முைற ஒரு H வடிவக் குழாய் அல்லது குழலுக்கு

இைணயானது. தந்த க் ேகாட்பாடு ஒரு வைகயல் குழாய்த் ெதாழிைலப்

ேபான்றது எனலாம். H இன் இரு குத்துப் பக்கங்களும் சூரியனிலும்

பூமியலும் உள்ள துகள்களுக்கு இைணயானைவ. கைடவசமாக இருக்கும்

குறுக்குத் தண்டு அவற்றற்கைடேய பயணம் ெசய்யும் ஈர்மத்துக்கு

இைணயானது.

தந்த க் ேகாட்பாட்டின் வரலாறு ஆர்வத்ைதக் களறக் கூடிய

ஒன்று. இது 1960 களின் ப ற்பகுதயல்தான் வல்வைசைய

எடுத்துைரப்பதற்கான ேகாட்பாட்ைடக் கண்டறய ேவண்டும் என்பதற்காக

முதலில் கண்டுபடிக்கப்பட்டது. இதன் கருத்து ேநர்மம், ெநாதுமம் ேபான்ற

துகள்கைள ஒரு தந்தயன் மீதான அைலகளாகக் கருதலாம் என்பதாக

இருந்தது. துகள்களுக்கு இைடப்பட்ட வல்வைசகள் சலந்த வைலயல்

ேபான்று மற்ற இைழகளுக்கைடேய ெசல்லும் இைழகளுக்கு இைணயாகும்.

இந்தக்ேகாட்பாடுதுகள்களுக்குஇைடப்பட்டவல்வைசகளின்ேநாக்கயற ந்த

மத ப்ைபத் தர ேவண்டுமானால் தந்த கள் சுமார் பத்து டன்கள்

இழுைவ ெகாண்ட ரப்பர் வைளயங்கைளப் ேபான்றைவயாக இருக்க
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ேவண்டியதாய ற்று.

1974 இல் பரிைசச் ேசர்ந்த ெஜாயல் ெஷர்க் (Joel scherk), கலிேபார்னியா

ெதாழில் நுட்பக் கழகத்ைதச் ேசர்ந்த ஜான் ஷ்வார்ட்ஸ் (John schwarz)

ஆக ேயார் ஆய்ேவடு ஒன்ைற ெவளிய ட்டனர். தந்த க் ேகாட்பாட்டால்

ஈர்ப்பு வைசைய எடுத்துைரக்க முடியும் என்றும், ஆனால் தந்தயலான

இழுைவ மிக மிக அத மாய், அதாவது சுமார் 1039 டன்களாக இருந்தால்

மட்டுேம இது சாத்தயம் என்று அவர்கள் இந்த ஆய்ேவட்டில் காட்டினார்கள்.

இயல்பான நீள வ க தங்களில் தந்த க் ேகாட்பாட்டின் யூகங்களும் ெபாதுச்

சார்ப யலின் ஊகங்களும் ஒன்றாகேவ இருக்கும். ஆனால் மிகச்

ச றய ெதாைலவுகளில் அதாவது 10-33 ெசன்டிமீட்டர்கள் குைறவான

ெதாைலவுகளில் அைவ மாறுபடும். ஆனால் அவர்களின் ஆய்வுப்பணி

அத கமாய்க் கவனிக்கப் ெபறவல்ைல. ஏெனன்றால் க ட்டத்தட்ட

அந்த ேநரத்தல்தான் ெபரும்பாலானவர்கள் வல்வைச பற்ற முதலில்

கண்டறயப்பட்ட தந்த க் ேகாட்பாட்ைடக் ைகவ ட்டார்கள். அதற்குப் பதலாக

ெபாடிமங்கைளயும், (Quark) பைசமங்கைளயும் (Gluon) அடிப்பைடயாகக்

ெகாண்ட ேகாட்பாட்ைட ஏற்றுக் ெகாண்டார்கள். இந்தக் ேகாட்பாடு

ேநாக்காய்வுகளுக்கு இன்னுங்கூட கச்ச தமாகப் ெபாருந்துவதாய்த்

ேதான்றயது. ேசாகமான முைறயல் ெஷர்க் இறந்து ேபானார். நீரிழிவு

ேநாயாளியான அவர் ேகாமாவல் ஆழ்ந்த ேபாது அவருக்கு இன்சுலின் ஊச

ேபாட அருகல் யாருமில்ைல. எனேவ அேனகமாய் ஷ்வார்ட்ஸ் மட்டும்தான்

தந்த க் ேகாட்பாட்டுக்கு ஒேர ஆதரவாளர் என்று தளித்து வ டப்பட்டார்.

ஆனால் இப்ேபாது தந்த இழுைவயன் மத ப்பு இன்னும் உயர்ந்த அளவல்

முன்ெமாழியப்பட்டது.

1984 இல் தந்த க் ேகாட்பாட்டிலான ஆர்வம் த டீெரன புத்துய ர் ெபற்றது.

இதற்கான காரணங்கள் இரண்ெடனத் ேதான்றுகறது. ஒன்று, மாயீர்ப்பு

வைரயறுக்கப்பட்டுள்ளது என்ேறா நாம் ேநாக்கயறயும் துகள்களின்

வைககைள அதனால் வளக்கக் கூடும் என்ேறா ெமய்ப்ப க்கும் தைசயல்

உண்ைமயல் அதக முன்ேனற்றம் ஏற்படவல்ைல. மற்ெறான்று, ஜான்

ஷ்வார்ட்சும் இலண்டன் இராணி ேமரி கல்லூரிையச் ேசர்ந்த ைமக் க ரீனும்
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ெவளிய ட்ட ஆய்ேவடாகும். நாம் ேநாக்கயறயும் துகள்கள் சலவற்ைறப்

ேபால் உள்ளார்ந்த இரட்ைடத்தன்ைம ெகாண்ட துகள்கள் இருப்பைதத்

தந்த க் ேகாட்பாட்டால் வளக்க இயலக்கூடும் என்று அந்த ஆய்ேவடு

காட்டியது. காரணங்கள் என்னவாயனும், வைரவல் ஏராளமானவர்கள்

தந்த க் ேகாட்பாட்டின் மீது ஆய்வு ெசய்யத் ெதாடங்கனர். அது ஒரு புதய

வடிவல் வளர்த்ெதடுக்கப்பட்டது. அதுதான் இருபடித் தந்த (heterotic string)

எனப்படுக றது. நாம் ேநாக்கயறயும் துகள்களின் வைககைள இதனால்

வளக்கஇயலக்கூடுேமா எனத் ேதான்றயது.

தந்த க் ேகாட்பாடுகளும் முடிவலிகளுக்கு இட்டுச் ெசல்கன்றன.

ஆனால் இருபடித் தந்த ேபான்ற வடிவங்களில் இைவ எல்லாேம நீங்க

வடும் எனக் கருதப்படுக றது. எப்படியாயனும் தந்த க் ேகாட்பாடுகளுக்கு

இன்னும் ெபரியெதாரு ச க்கல் உள்ளது. ெவளி-காலம் வழக்கமான நான்கு

பரிமாணங்களுக்குப் பதல் பத்து அல்லது இருபத்தாறு பரிமாணங்கள்

ெகாண்டதாக இருந்தால் மட்டுேம இைவ முரணற்றைவயாக இருக்கும் எனத்

ேதான்றுகறது. கூடுதல் ெவளி-காலப் பரிமாணங்கள் என்பைவ அறவயல்

புைனகைதயல் வாடிக்ைகயான ஒன்றுதான். ஒளிையக் காட்டிலும்

வைரவாகேவா காலத்தல் பன்ேனாக்க ேயா பயணம் ெசய்ய முடியாது

என்னும் ெபாதுச் சார்ப யலின் இயல்பான கட்டுத்தைளைய ெவல்வதற்கு

இைவ மிகச் ச றந்த வழியாக அைமகன்றன. கூடுதல் பரிமாணங்களினூேட

குறுக்குவழியல் ெசல்லலாம் என்பேத கருத்து. இைதப் பன்வருமாறு

படம்ப டித்துக் காட்டலாம். நாம் வாழும் ெவளி இருபரிமாணங்கைள

மட்டுேம ெகாண்டிருப்பதாகவும் நங்கூர வைளயம் அல்லது பீடப்புைடப்பன்

பரப்ைபப் ேபான்று வைளந்தருப்பதாகவும் கற்பைன ெசய்து ெகாள்ளுங்கள்.

நீங்கள் வைளயத்தன் உள்வளிம்பன் ஒரு பக்கத்தல் இருப்பதாகவும் மறு

பக்கத்தல்உள்ளஒருபுள்ளிக்குப்ேபாகவரும்புவதாகவும்ெகாண்டால்இந்த

வைளயத்தன் உள்வளிம்ைபச் சுற்ற ப் ேபாக ேவண்டியருக்கும். ஆனால்

உங்களால் மூன்றாம் பரிமாணத்தல் பயணம் ெசய்ய முடிந்தால் நீங்கள்

ேநராகக்குறுக்குவழியல்ெசன்றுவடக்கூடும்.

உண்ைமய ேலேய இந்தக் கூடுதல் பரிமாணங்கள் எல்லாம்
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இருக்குமானால் அவற்ைற நாம் ஏன் கவனிப்பதல்ைல? மூன்று ெவளிப்

பரிமாணங்கைளயும் ஒரு காலப் பரிமாணத்ைதயும் மட்டும் பார்க்க ேறாேம

ஏன்? இதற்கு முன்ெமாழியப்படும் வளக்கம் என்னெவன்றால், மற்றப்

பரிமாணங்கள் ஓர் அங்குலத்தன் மில்லியன் மில்லியன் மில்லியன்

மில்லியன் மில்லியனில் ஒரு பங்கு என்பது ேபான்ற மிகச் ச றய

உருவளவு ெகாண்ட ெவளிக்குள் வைளத்துச் சுருட்டப்பட்டிருக்கலாம்.

மிகச் ச றயது என்பதால் இைத நாம் கவனிப்பதல்ைல, அவ்வளவுதான்.

நாம் ஒரு காலப் பரிமாணத்ைதயும் மூன்று ெவளிப் பரிமாணங்கைளயும்

மட்டுேம காண்க ேறாம். அதல் ெவளி-காலம் க ட்டத்தட்டத் தட்ைடயாக

உள்ளது. அது ைவக்ேகாலின் ேமற்பரப்ைபப் ேபான்றதாகும். நீங்கள்

அைத ெநருங்க ப் பார்த்தால் அது இருபரிமாணமுைடயதாக இருக்கக்

காண்பீர்கள். ைவக்ேகால் மீதான ஒரு புள்ளியன் நைலைய இரு

எண்கள், அதாவது ைவக்ேகாலின் நீளமும் வட்டத் தைசையச் சுற்றய

ெதாைலவும் வவரிக்கன்றன .ஆனால் அதைனத் ெதாைலவலிருந்து

பார்த்தால் ைவக்ேகாலின் தடிப்பு உங்களுக்குத் ெதரிவதல்ைல, அது

ஒருபரிமாணமுைடயதாகக் காட்ச யளிக்க றது. ஒரு புள்ளியன் நைலைய

ைவக்ேகாலின் நீளம் மட்டுேம குற த்துக் காட்டுக றது. ெவளி-காலமும் கூட

இப்படித்தான். அதாவது சறுவீதத்தல் அது பத்துப் பரிமாணம் ெகாண்டும்

ெபரிதும் வைளவுற்றும் உள்ளது. ஆனால் ெபருவீதங்களில் வைளேவா

கூடுதல்பரிமாணங்கேளாஉங்களுக்குத்ெதரிவதல்ைல.

இந்தச் ச த்த ரம் சரிதான் என்றால் வண்ெவளிப் பயணம் ெசல்ல

வரும்புக றவர்களுக்குக் ெகட்ட ெசய்த ேய. கூடுதல் பரிமாணங்கள்

மிக மிகச் ச றயைவ. அவற்றன் வழியாக வண்கலம் ெசல்ல முடியாது.

ஆனால் இதலிருந்து இன்ெனாரு ெபரிய ச க்கல் தைலதூக்குகறது.

எல்லாப் பரிமாணங்களும் என்றல்லாமல் சல பரிமாணங்கள் மட்டும்

சறு பந்தாகச் சுருள்வது ஏன்? மிகவும் முற்பட்ட அண்டத்தல் எல்லாப்

பரிமாணங்களும் ெபரிதும் வைளவுற்றைவயாக இருந்தருக்கும் என்று

எண்ணிக் ெகாள்ளலாம். மற்ற எல்லாப் பரிமாணங்களும் இறுக்கமாக

சுருண்டு க டக்க ஒரு காலப் பரிமாணமும் மூன்று ெவளிப் பரிமாணங்களும்

தட்ைடயாக நீண்டதுஏன்?
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இதற்குச் சாத்தயமான வைடகளில் ஒன்று மானுட ைமயக்

ெகாள்ைகயாகும். நம்ைமப் ேபான்ற அத ச க்கலான பறவகள் ேதான்ற

வளர இடமளிப்பதற்கு இருெவளிப் பரிமாணங்கள் ேபாதுமானதாகத்

ேதான்றவல்ைல. எடுத்துக்காட்டாக, ஒருபரிமாணப் பூமியன் மீது

வாழும் இருபரிமாண வலங்குகள் ஒன்ைறெயான்று கடந்து ெசல்வதற்கு

ஒன்றன் மீது ஒன்று ஏற ச் ெசல்ல ேவண்டியருக்கும். ஓர் இருபரிமாண

உய ரினம் எைதேயா சாப்ப ட்டு அது முழுைமயாகச் ெசரிக்கா வ ட்டால் அது

வழுங்கய அேத வழியல் கழிைவயும் ெவளிப்படுத்த ேவண்டியருக்கும்.

ஏெனன்றால் முழுைமயாக அதன் உடல் வழிச் ெசல்லும் ஒரு பாைத

இருக்குமானால் அதைனத் தனித்தனியான இரு பாத களாகப் ப ரித்து

வடும். எனேவ நம் இருபரிமாணப் பறவ கழன்று வழுந்து வடும்.

இேதேபால், இருபரிமாண உய ரினத்தல் எவ்வைகயான குருத ஓட்டமும்

எவ்வாறு ந கழ முடியும் என்று புரிந்து ெகாள்வது அரிேத. ெவளிப்

பரிமாணங்கள் மூன்றுக்கு ேமல் இருப்பனுங்கூட ச க்கல்கள் எழும். இரு

ெபாருளுருக்களுக்கு இைடயலான ஈர்ப்பு வைசயானது, ெதாைலவு

அதகரிக்க அத கரிக்க, முப்பரிமாணங்களில் குைறந்து ெசல்வைதக்

காட்டிலும் மூன்றுக்கு ேமற்பட்ட பரிமாணங்களில் இன்னுங்கூடத் துரிதமாகக்

குைறந்து ெசல்லும். இதன் முக்கயத்துவம் என்னெவன்றால் பூமிையப்

ேபான்று சூரியைனச் சுற்றும் ேகாள்களின் சுற்றுப்பாைதகள் நைலயற்று

இருக்கும். வட்டவடிவச் சுற்றுப்பாைதயலிருந்து ஏற்படும் மிகச் சறு

அைசவுங்கூட மற்றக் ேகாள்களின் ஈர்ப்புக் கவர்ச்ச யால் ஏற்படக் கூடியைதப்

ேபான்ற அைசவு சூரியைன வட்டு வலக ேயா, அல்லது சூரியனுக்குள்ேளா

பூமி த ருகுச் சுற்றுச் சுற்ற வழுவதல் ேபாய் முடியும். நாம் உைறந்து

ேபாேவாம் அல்லது எரிந்து ேபாேவாம். உண்ைமயல் மூன்றுக்கு

ேமற்பட்ட ெவளிப்பரிமாணங்களில் ெதாைலவுக்ேகற்ப ஈர்ப்பு நடந்து

ெகாள்ளும் வதத்தல் மாற்றமில்ைல என்பதன் ெபாருள் என்னெவன்றால்

ஈர்ப்ைப அழுத்தம் சரியீடு ெசய்யும் நைலயான நலவரத்தல் சூரியன்

இருக்க முடியாமல் ேபாகும். ஒன்று, அது உைடந்து ச தறும் அல்லது

தகர்வுற்றுக் கருந்துைளயாக வடும். இந்த இரண்டில் எது ேநரிட்டாலும்,

பூமியல் உய ரினங்களுக்கான ெவப்பமூலமாகவும் ஒளிமூலமாகவும் அது
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அவ்வளவாய்ப் பயன்படாமற் ேபாய் வடும். சறுவீதத்தல், ஓர் அணுவல்

உட்கருைவச் சுற்ற மின்மங்கைளச் சுற்ற ைவக்கும் மின் வைசகளானைவ

ஈர்ப்பு வைசகள் நடந்து ெகாள்ளும் அேத முைறயல்தான் நடந்து ெகாள்ளும்.

எனேவ ஒன்று, மின்மங்கள் அணுவலிருந்து அடிேயாடு தப்ப ச் ெசல்லும்

அல்லதுதருகுச்சுற்றுச்சுற்ற அணுக்கருவனுள்வந்துவழும். இரண்டில்எது

ேநரிட்டாலும்அணுக்கள்நாம்அற ந்துள்ளமுைறயல்இல்லாமற் ேபாகலாம்.

எப்படியும் நாம் அற ந்த முைறயலான உய ரினம் என்பது ஒரு

காலப் பரிமாணமும் மூன்று ெவளிப் பரிமாணங்களும் சற தாய்

வைளத்துச் சுருட்டப்படாத ெவளி-கால வட்டாரங்களில் மட்டுேம

இருக்க முடியும் என்று ெதளிவாய்த் ேதான்றுகறது. இதன் ெபாருள்

என்னெவன்றால், தந்த க் ேகாட்பாடு என்பது அண்டத்தன் இத்தைகய

வட்டாரங்கள் இருப்பதற்கு இடமளிக்கவாவது ெசய்க றது என்று காட்ட

முடிந்தால்தான் நலிந்த மானுட ைமயக் ெகாள்ைகையத் துைணக்கைழக்கக்

கூடும். உண்ைமயல் தந்த க் ேகாட்பாடு இதற்கு இடமளிக்கத்தான்

ெசய்க றது எனத் ேதான்றுகறது. எல்லாப் பரிமாணங்களும் வைளத்துச்

சுருட்டப்பட்டிருக்கும்படியான அல்லது நான்கற்கு ேமற்பட்ட பரிமாணங்கள்

க ட்டத்தட்டத் தட்ைடயாக இருக்கும்படியான அண்டத்தன் ேவறு வட்டாரங்கள்

அல்லது ேவறு அண்டங்கள் இருக்கேவ இருக்கலாம். ஆனால் ெவவ்ேவறு

எண்ணிக்ைகயலான ெமய்ப் பரிமாணங்கைள ேநாக்கயறய இத்தைகய

வட்டாரங்களில்அறவுப் ப றவகள்ஏதும்இருக்காது.

ெவளிகாலம் ேதான்றும் பரிமாணங்களின் எண்ணிக்ைக பற்றய

ேகள்வையத் தவ ர, தந்த ேகாட்பாடு இன்னும் பல ச க்கல்கைளக்

ெகாண்டுள்ளது, இது இயற்பயலின் இறுத ஒருங்கைணந்த

ேகாட்பாடாகப் ேபாற்றப்படுவதற்கு முன்பு தீர்க்கப்பட ேவண்டும். எல்லா

முடிவலிகளும் ஒன்ைறெயான்று ரத்து ெசய்க றதா அல்லது சரத்தல்

உள்ள அைலகைள நாம் கவனிக்கும் குற ப்ப ட்ட வைக துகள்களுடன்

எவ்வாறு ெதாடர்புபடுத்துவது என்பது எங்களுக்கு இன்னும் ெதரியவல்ைல.

ஆயனும்கூட, இந்த ேகள்வகளுக்கான பதல்கள் அடுத்த சல ஆண்டுகளில்

கண்டுபடிக்கப்படலாம், ேமலும் இந்த நூற்றாண்டின் இறுதயல் தந்த

ேகாட்பாடு என்பது இயற்பயலின் ஒருங்கைணக்கப்பட்ட ேகாட்பாடாக
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உள்ளதா என்பைதஅறயலாம்.

ஆனால் உண்ைமயல் இத்தைகய ஒருங்கைணந்த ேகாட்பாடு இருக்க

முடியுமா? அல்லது ஒருேவைள இது நம் கானல்நீர்த் ேதடல்தாேனா ? மூன்று

சாத்தயப்பாடுகள்இருப்பதாகத் ேதான்றுகறது,

• உண்ைமய ேலேய ஒரு முழுைமயான ஒருங்கைணந்த ேகாட்பாடு

அல்லது ஒன்றன் ேமல் ஒன்றாய் அைமந்த வைரயைறகளின் ெதாகுப்பு

உள்ளது. நமக்குத் த றம்இருந்தால்ஒருநாள்அைதக் கண்டுபடிப்ேபாம்.

• அண்டத்த ற்கு இறுதக் ேகாட்பாடு எதுவும் இல்ைல. அண்டத்ைத

ெமன்ேமலும் தருத்தமாக வர்ணிக்க ற ேகாட்பாடுகளின் வைரயறுக்க

இயலாத் ெதாடர்வரிைசஒன்றுதான்உண்டு.

• அண்டத்த ற்குக் ேகாட்பாடு எதுவும் இல்ைல. குற ப்ப ட்ட ஒரு

நீட்ச க்கு அப்பால் ந கழ்ச்ச கைள ஊகத்தறய முடியாது. அைவ

ெதாடர்ேபதுமில்லாமல் இங்ெகான்று அங்ெகான்றாகவும் தற்ேபாக்கான

வைகயலுேம நடக்க றது.

வ த களின் முழுக் கணம் ஒன்று இருக்குமானால் கடவுளானவர் தன்

மனத்ைத மாற்ற க் ெகாண்டு உலகல் தைலயடுவதற்கான சுதந்தரத்தல்

அது ைக ைவப்பதாக இருக்கும் என்ற அடிப்பைடயல் மூன்றாவது

சாத்தயப்பாட்டுக்கு ஆதரவாகச் சலர் வாதடுவர். இது சற்ேற பைழய

முரண்ெமய்ைமையப் ேபான்றது. கடவுள் தன்னாேலேய தூக்க முடியாத ஒரு

கனமான கல்ைலப் பைடக்க முடியுமா? ஆனால் கடவுள் மனத்ைத மாற்ற க்

ெகாள்ளவரும்பக்கூடும்என்றகருத்தானதுகடவுள்காலத்தல்இருப்பதாகக்

கற்பைன ெசய்து ெகாள்ளும் ெபாய்ைமக்கு புனித அகஸ்டின் சட்டிக் காட்டிய

அந்தப் ெபாய்ைமக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். காலம் என்பது கடவுள்

பைடத்த அண்டத்த ற்ேக உரியெதாரு பண்பாகும். என்ன ேநாக்கத்த ற்காகக்

காலத்ைத ஏற்படுத்துக ேறாம் என்பது கடவுளுக்குத் ெதரிந்தருந்ததாகக்

ெகாள்ளலாம்.

குவாண்டம் இயங்கயல் வந்து வ ட்ட ப றகு, ந கழ்ச்ச கைள முழுக்க

முழுக்கத் தருத்தமான முைறயல் யூகத்தறய முடியாது என்பைதயும்,

எப்ேபாதும் ஓரளவு உறுதயன்ைம இருக்கத்தான் ெசய்க றது என்பைதயும்
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நாம் ஏற்றுக் ெகாள்ளும் நைலக்கு வந்துள்ேளாம். ேவண்டுமானால்

இந்தத் ெதாடர்பன்ைமக்குக் கடவுளின் தைலயீேட காரணம் என்று

ெசால்லிக் ெகாள்ளலாம். ஆனால் இது மிகவும் ேவடிக்ைகயான வைகத்

தைலயீடாகத்தான் இருக்கும். அதற்கு ேநாக்கம் ஏதும் இருப்பதற்குச்

சான்றல்ைல. அப்படிேநாக்கேமதும்இருக்குமானால்அந்தச்ெசால்லுக்குரிய

இலக்கணப்படி அது ெதாடர்பற்றதாக இருக்காது. நவீன காலத்தல்

நாம் அறவயலின் இலக்ைக மறுவைரயைற ெசய்ததன் வாயலாக

ேமற்கண்ட மூன்றாம் சாத்தயப்பட்ைடச் ெசயலளவல் நீக்க யருக்க ேறாம்.

உறுதயன்ைமக் ெகாள்ைகவத க்கும் எல்ைலவைர மட்டுேம ந கழ்ச்ச கைள

யூகத்தறய நமக்குப் பயன்படுகற வத களின் கணெமான்ைற

வைரயறுப்பேத நம் ேநாக்கம்.

ெமன்ேமலும் துல்லியமாக்கப்படும் ேகாட்பாடுகளின் ெதாடர்

வரிைச வைரயறுக்க இயலாதது என்னும் இரண்டாம் சாத்தயப்பாடு

இதுவைரயலான நம் அனுபவம் அைனத்ேதாடும் இைசந்து ெசல்கறது.

பல சந்தர்ப்பங்களில் நம் அளவீடுகளின் நுண்ைமைய உயர்த்த

இருக்க ேறாம்அல்லதுபுதயவைகயானேநாக்காய்வுகள்ெசய்தருக்க ேறாம்.

நடப்பல் இருக்கும் ேகாட்பாடு யூக த்தறயாத புதய புலப்பாடுகைளக்

கண்டுபடிப்பதற்ேக இது வழிவகுத்துள்ளது. இந்தப் புலப்பாடுகளுக்கு

வளக்கமளித்த ட நாம் இன்னுங் கூட முன்ேனறய ேகாட்பாட்ைட

வளர்த்ெதடுக்க ேவண்டியருந்துள்ளது. எனேவ ெபரிய மற்றும் அதக சக்த

வாய்ந்த துகள் முடுக்க களில் ேசாதைன ெசய்யும் ேபாது நமது தற்ேபாைதய

மாெபரும் ஒருங்கைணந்த ேகாட்பாடுகள் உைடந்து ேபாவைதக் கண்டால்

அது மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்காது. உண்ைமயல், அைவ உைடந்துவடும்

என்று நாங்கள் எத ர்பார்க்கவல்ைல என்றால், அத க சக்த வாய்ந்த

இயந்த ரங்கைள உருவாக்குவதற்கு அந்த பணத்ைத ெசலவழிப்பதல் அத க

அர்த்தமில்ைல.

ஆனால் “ெபட்டிகளுக்குள்ெபட்டிகள்” என்னும்இந்தத்ெதாடர்வரிைசக்கு

ஈர்ப்பு ஒரு வரம்பாகக் கூடுெமனத் ேதான்றுகறது. ஒரு துகளின் ஆற்றல்

பளாங்க் ஆற்றல் எனப்படுவதற்கு ேமல், அதாவது 1019 ஜி.மி.ேவா.க்கு
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ேமல் இருக்குமானால் அதன் நைற ெபரிதும் ெசறவுற்றதாக , அது எஞ்சய

அண்டத்தலிருந்து வலக ப் ேபாய்ச் ச றயெதாரு கருந்துைளயாக வடும்.

எனேவ நாம் ெமன்ேமலும் உயர்ந்த ஆற்றல்களுக்குச் ெசல்லச் ெசல்ல,

ெமன்ேமலும் துல்லியமாக்கப்படும் ேகாட்பாடுகளின் ெதாடர்வரிைசக்கு

ஏேதா ஓர் எல்ைல இருந்தாக ேவண்டும் என்றும், எனேவ அண்டம் பற்றய

ஏேதா ஓர் இறுதக் ேகாட்பாடு இருந்தாக ேவண்டும் என்றும் ேதான்றத்தான்

ெசய்க றது. இன்ைறய நைலயல் நாம் ஆய்வுக் கூடத்தல் அதகபட்சமாக

உற்பத்த ெசய்யக் கூடியைவயான சுமார் ஒரு ஜி.மி.ேவா ஆற்றலிருந்து

பளாங்க் ஆற்றல் ெவகு ெதாைலவல் இருப்பெதன்னேவா உண்ைமதான்.

முன்னறந்து ெசால்லும்படியான எத ர்காலத்தல் நாம் இந்தத் ெதாைலைவத்

துகள்முடுக்க களின்துைணெகாண்டுகடந்துவ டப் ேபாவதல்ைல.

ஆனால் அண்டத்தன் மிகவும் முற்பட்ட கட்டங்களானைவ இத்தைகய

ஆற்றல்கள் இடம் ெபற்றருக்க ேவண்டிய களமாகும். முற்பட்ட அண்டத்ைதப்

பற்றயஆய்வும்முரணற்றகணக்கயலின்ேதைவகளும்இன்ைறக்கருக்கும்

நம்மில் சலரின் ஆயுள் காலத்த ற்குள் ஒரு முழுைமயான ஒருங்கைணந்த

ேகாட்பாட்டிற்கு நம்ைம இட்டுச் ெசல்வதற்கு நல்ல வாய்பு உள்ளது என

நைனக்க ேறன். எப்ேபாதுேம நாம் முதலில் ெவடித்துச் ச தற வ ட மாட்ேடாம்

என்றுைவத்துக்ெகாண்டுேபசுக ேறன்.

அண்டம் பற்றய இறுதக் ேகாட்பாட்ைட உள்ளபடிேய நாம் கண்டுபடித்து

வ ட்டால் என்னாகும்? அண்டத்ைத வளங்கக் ெகாள்ள மனித குலம் நடத்த

வரும் அறவுப் ேபாராட்டத்தன் வரலாற்றல் ஒரு நீண்டெநடிய புகழார்ந்த

அத்தயாயத்துக்கு இது முடிவாய் அைமயும். ஆனால் இது அண்டத்ைத

ஆளும் வதகைளப் பற்றய சாதாரண மனிதரின் புரிதைலயும் புரட்ச கரமாக

மாற்றயைமக்கும். நயூட்டன் காலத்தல் மனித அறவு முழுவைதயும்,

எப்படியும் உருவைரயளவலாவது படித்த ஒருவரால் உள்வாங்க க்

ெகாள்ள முடிந்தது. ஆனால் அதன் பறகு அறவயல் வளர்ச்ச யன்

ேவகம் இதைன முடியாத ஒன்றாக்க வ ட்டது. புத ய ேநாக்காய்வுகளுக்கு

வளக்கமளிப்பதற்காகக் ேகாட்பாடுகள் எப்ேபாதும் மாற்றப்பட்டுக் ெகாண்ேட

இருப்பதால் அைவ ஒருேபாதும் சரிவர ெசரிமானம் ெசய்யப்படுவேதா
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சாமானியர்கள் புரிந்து ெகாள்ளக் கூடியவாறு எளிைமப்படுத்தப்படுவேதா

இல்ைல. நீங்கள் ஒரு தனித்த றனாளராய் இருந்தாக ேவண்டும்,

அப்ேபாதுங்கூடஅறவயல்ேகாட்பாடுகளில்ச றயெதாருபங்கைனமட்டுேம

உங்களால் சரிவரஉள்வாங்கமுடியும் எனநம்பலாம்.

ேமலும் முன்ேனற்றம் மிகத் துரிதமாக நைடெபறுவதால்

பள்ளிக் கூடத்த ேலா பல்கைலக்கழகத்த ேலா எப்ேபாதும் சற்ேற

காலாவதயானைதத்தான் சுற்க ேறாம். துரிதமாக முன்ேனறக்

ெகாண்டிருக்கும் அறெவல்ைலக்கு ஒரு சலரால் மட்டுேம ஈடுெகாடுக்க

முடியும். அதற்காக அவர்கள் தங்கள் முழு ேநரத்ைதயும் அர்ப்பணித்துச்

ச றயெதாருபகுதயல்தனித்த றனாய்வுெசய்யேவண்டும். அைடயப்ெபற்று

வரும் முன்ேனற்றங்கைளப் பற்ற ேயா அல்லது அைவ ஏற்படுத்த க்

ெகாண்டிருக்கும் மனக்களர்ச்ச பற்ற ேயா மற்றவர்களுக்கு அதகமாய்த்

ெதரிவதல்ைல.

எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ெபாதுச் சார்ப யல் ேகாட்பாட்ைடப்

புரிந்து ெகாண்டவர்கள் இரண்ேட இரண்டு ேபர்தான் என்று எட்டிங்டன்

கூறயைத நம்பலாம். இப்ேபாெதல்லாம் பத்தாய ரக் கணக்கான

பல்கைலக்கழகப் பட்டதாரிகள் அைதப் புரிந்து ைவத்துள்ளார்கள்.

ேகாடிக்கணக்கானவர்களுக்கு எப்படியும் அக்கருத்துடன் பரிச்சயமாவது

உண்டு. ஒரு முழுைமயான ஒருங்கைணந்த ேகாட்பாடு கண்டுபடிக்கப்பட்டு

வ ட்டால், அதைனச் ெசரிமானம் ெசய்து அேத முைறயல் எளிைமப்படுத்த ப்

பள்ளிக்கூடங்களில் எப்படியும் உருவைரயளவலாவது கற்றுக் ெகாடுக்கும்

நைல இன்ேறா நாைளேயா ஏற்படத்தான் ெசய்யும். அப்ேபாது நாெமல்லாம்

அண்டத்ைத ஆளுகறைவயும் நாம் நாமாக இருப்பதற்குக் காரணமுமாகய

வத கைளஓரளவுபுரிந்துெகாள்ளஇயலும்.

ஐன்ஸ்டீன் ஒருமுைற ஒரு ேகள்வையக் ேகட்டார், “அண்டத்ைத

உருவாக்குவதல் கடவுள் எவ்வளவு ேதர்வு ெசய்தார்?” எல்ைல முன்ெமாழிவு

சரியானது என்றால், ஆரம்ப நைலைமகைளத் ேதர்ந்ெதடுக்க அவருக்கு

சுதந்த ரம் இல்ைல. ந ச்சயமாக, அண்டம் கைடப்ப டிக்கும் சட்டங்கைளத்

ேதர்ந்ெதடுக்கும் சுதந்த ரம்அவருக்குஇன்னும்இருந்தருக்கும். இருப்பனும்,
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இது உண்ைமயல் அவ்வளவு வருப்பமாக இருந்தருக்காது. ஒன்று

அல்லது ஒரு சறய எண்ணிக்ைகயலான முழுைமயான ஒருங்கைணந்த

ேகாட்பாடுகள் மட்டுேம இருக்கக்கூடும், அைவ தன்னியக்க நைலத்தன்ைம

ெகாண்டைவ மற்றும் அறவார்ந்த உய ரினங்களின் இருப்ைப

அனுமதக்கன்றன.

வ த கள் மற்றும் சமன்பாடுகளின் ெதாகுப்பாக மட்டுேம சாத்தயமான

ஒருங்கைணக்கப்பட்ட ேகாட்பாடு இருந்தால் கூட கடவுளின் தன்ைம பற்ற

நாம் ேகட்கலாம். சமன்பாடுகளுக்குள் ெநருப்ைப சுவாச த்து அவர்கள்

வவரிக்க ஒரு அண்டத்ைத உருவாக்குவது எது? ஒரு கணித மாத ரிைய

உருவாக்கும் அறவயலின் வழக்கமான அணுகுமுைற, மாத ரி வவரிக்க

ஒரு அண்டம் ஏன் இருக்க ேவண்டும் என்ற ேகள்வக்கு பதலளிக்க

முடியாது. அண்டம் ஏன் இருக்கும் எல்லா ெதாந்தரவுகளுக்கும் ெசல்க றது?

ஒருங்கைணக்கப்பட்ட ேகாட்பாடு அதன் ெசாந்த இருப்ைபக் ெகாண்டுவரும்

அளவுக்கு கட்டாயப்படுத்துகறதா? அல்லது அதற்கு ஒரு பைடப்பாளி

ேதைவயா, அப்படியானால், அண்டத்தன் இருப்புக்குப் ெபாறுப்ேபற்பைதத்

தவ ர ேவறு ஏேதனும் பாத ப்ைப ஏற்படுத்துமா? ேமலும் அவைரப் பைடத்தது

யார்?

இப்ேபாது வைர, ெபரும்பாலான வஞ்ஞானிகள் அண்டம் என்றால்

என்ன என்ற ேகள்வையக் ேகட்க முடியாத அளவுக்கு புதய ேகாட்பாடுகளின்

வளர்ச்ச யல் ஈடுபட்டுள்ளனர். மறுபுறம், ஏன் என்று ேகட்பைதேய

ெதாழிலாகக் ெகாண்ட மக்கள் தத்துவஞானிகளால் அறவயல்

ேகாட்பாடுகளின் முன்ேனற்றத்த ற்கு ஈடுெகாடுக்க முடியவல்ைல.

பத ெனட்டாம் நூற்றாண்டில் தத்துவவாத கள் அறவயல் உட்பட மனித

அறவு முழுவைதயும் தங்கள் துைறயாகக் கருதனர். அண்டத்த ற்கு

ஒரு ஆரம்பம் உண்டா? ேபான்ற ேகள்வகைள அவர்கள் வவாத த்தனர்.

இருப்பனும், பத்ெதான்பதாம் மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில்,

ஒரு சல வல்லுநர்கைளத் தவ ர, தத்துவவாத கள் அல்லது ேவறு

எவருக்கும் அறவயல் ெதாழில்நுட்பம் என்பது கணிதமாக மாறயது.

தத்துவஞானிகள் தங்கள் வ சாரைணகளின் ேநாக்கத்ைத மிகவும்

குைறத்துக்ெகாண்டனர், இந்த நூற்றாண்டின் மிகவும் ப ரபலமான
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தத்துவஞானி வ ட்ெஜன்ஸ்ைடன் (Wittgenstein) கூறனார், “தத்துவத்த ற்கான

எஞ்சயருக்கும் ஒேர பணி ெமாழியன் பகுப்பாய்வு ஆகும்”. அரிஸ்டாட்டில்

முதல் காண்ட் வைரயலான தத்துவத்தன் சறந்த பாரம்பரியத்தலிருந்து

என்ன ஒரு வரவு. எவ்வாறாயனும், நாம் ஒரு முழுைமயான ேகாட்பாட்ைடக்

கண்டற ந்தால்,அதுகாலப்ேபாக்கல்ஒருசலவஞ்ஞானிகளுக்குமட்டுமல்ல,

அைனவருக்கும் பரந்த ெகாள்ைகயல் புரியும். பன்னர் நாம் அைனவரும்

அண்டம் ஏன் உள்ளது என்ற வவாதத்தல் பங்ேகற்க முடியும். அதற்கான

பதைலக் கண்டால் அது மனிதப் பகுத்தறவன் இறுத இலக்ைக அைடயும்.

அப்ேபாது நாம் கடவுளின்மனைதஅற ேவாம்.
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அருஞ்ெசாற் ெபாருள்

அண்டம் - நம் த ரள்கைள ேபான்ற பல ேகாடி த ரள்கைள உள்ளடக்கய

ெதாகுப்பு

அண்டவயல் -அண்டத்ைத பற்றய படிப்பு

அண்டவயல் மாறலி - ெவளி-காலம் வ ரிவைடவதற்கு காரணெமன

ஐன்ஸ்டீன்கருதயஒருமாறலி

அணு-ெபாருட்களின்அடிப்பைடஅலகு

அணுக்கரு -அணுவன்ைமயப்பகுத

அத ர்ெவண் - ஒரு அைல ஒரு வனாடிக்கு சுற்றும் முழு சுற்றுகளின்

எண்ணிக்ைக

அைலநீளம் - அைலகளில் இரண்டு அகடுகள் அல்லது இரண்டு

முகடுகளுக்குஇைடேயயானெதாைலவு

முதன்ைமகருந்துைள-ஆரம்ப கட்டத்தல் ேதான்றயகருந்துைள

ஆற்றல் அழிவன்ைம வத - ஆற்றைல ஆக்கேவா அழிக்கேவா முடியாது.

ஒருஆற்றைலேவேறான்றாக மட்டுேம மாற்றஇயலும்என்றுகூறும்வத .

ஓர்ைமப்புள்ளி - ெவளி-காலவைளவுமுடிவலியாகும்ஒருபுள்ளி

உறுதயன்ைம ெகாள்ைக - ஒரு துகளின் நைலையேயா

தைசேவகத்ைதேயா ெதளிவாக அற ந்துக்ெகாள்ள முடியாது. ஒன்ைற

எவ்வளவு ெடளிவாக ெதரிந்து ெகாள்க ேறாேமா மற்றைத அந்தளவுக்கு

ெதளிவாக அற ந்துெகாள்ளா இயலாது என ெஹய்சன்பர்க் என்பார் வகுத்த

ஒரு ேகாட்பாடு

ெபருெவடிப்பு - அண்டம்ெதாடங்க காரணமாகயஒருெவடிப்பு ந கழ்வு

எத ர்துகள் - ஒவ்ெவாரு துகளுக்கும் இைணயான ஒரு எத ர்துகள்

இருக்கும். அைவ ஒன்ைறெயான்று ேமாத க்ெகாண்டு அழிந்து, ஆற்றல்
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மட்டுேம மீதம்இருக்கும்.

எல்ைலயன்ைம ெகாள்ைக - அண்டத்தல் கற்பைன காலத்தல் எல்ைல

இல்ைலஎனும்ஒருகருதுேகாள்

ஒளிவற்ற ஓர்ைமப்புள்ளி - கருந்துைளயால் சூழப்படாத ெவளி-கால

ஓர்ைமப்புள்ளி

கருந்துைள - ஒளியால் கூட தப்ப ெசல்ல இயலாத அளவு ஈர்ப்பு வலிைம

ெகாண்டஒருவாழ்வுமுடிந்தவண்மீனின்இறுத நைல

குைலதறம் - சீெராழுங்கலிருந்து சீரழிைவ ேநாக்க ெசல்லுதல்

குவாண்டம் இயங்கயல் - பளாங்க்கன் குவாண்டம்

ெகாள்ைகயலிருந்தும், ெஹய்சன்பர்கன் எல்ைலயன்ைம

ெகாள்ைகயளிருந்தும்தருவக்கப்பட்ட ஒருெகாள்ைக

ச றப்பு சார்ப யல் - ேநாக்கர்கள் அைனவரும் எப்படி நகர்ந்தாலும்

அைனவருக்குமானவதகள்ஒன்ேற என்றஐன்ஸ்டீனின் ேகாட்பாடு

ெசம்ெபயர்ச்ச - டாப்ளர் வைளவால் ஒளி நம்ைம வ ட்டு நகரும் ேபாது

சவப்பாய் காட்ச யளித்தல்

தவ ர்ப்பு ெகாள்ைக - ஒேர ேபான்ற இரண்டு துகள்களுக்கு நைலயும்,

தைசேவகமும் சமமாகஇருக்காது என்ற ேகாட்பாடு

த ரள் - நம் சூரியன் உட்பட பல ேகாடி வண்மீன்கைளுள்ளடக்கய

ெதாகுப்பு

ந கழ்ச்ச பரப்ெபல்ைல - கருந்துைளயன்எல்ைல

ந கழ்தகவு - ஒரு ந கழ்வுநடக்கப்பதற்கான சாத்தயகூறுகள்

ெபாது சார்ப யல் - ேநாக்கர்கள் அைனவரும் எப்படி நகர்ந்தாலும்

அைனவருக்குமான வதகள் ஒன்ேற என்ற ஐன்ஸ்டீனின் ேகாட்பாடு. ஈர்ப்பு

வைசயானது

ெவளிகாலத்தன்வைளவால்உருவாக றதுஎன்றுகூறுகறது
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சூப்பர் ேநாவா - 1350 ேகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த முதன்ைம

ெபருெவடிப்பு

ெவளி-காலம் - ஒரு நான்குபரிமாணெவளி
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கைலச் ெசாற்கள்

Absolute- அறுத

Analogy- ஒப்புைம

Astronaut- வண்ெவளி வீரர்

Astronomy- வானியல்

Atom- அணு

Axis of symmetry- சமச்சீர் அச்சு

Big bang- ெபருெவடிப்பு

Boundary- எல்ைல

Classic general relativity theory- பாரம்பரிய ெபாது சார்ப யல் ேகாட்பாடு

Constant- மாறலி

Critical- முட்டு

Curvature- வைளவு

Cold star- குளிர் வண்மீன்

Collapse- தகர்வுறுதல்

Cosmic censorship hypothesis- அண்டவயல்தணிக்ைககருதுேகாள்

Cosmology- அண்டவயல்

Dark mater- கரும்ெபாருள்

Directly Proportional- ேநர்தகவு

Edge- வளிம்பு

Electron- மின்மம்

Element- தனிமம்
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Engine- வைசப்ெபாற

Escape velocity- வ டுபடுதைசேவகம்

Event horizon- ந கழ்வு பரப்ெபல்ைல

Experiment- பரிேசாதைன

Finite- வைரயறுக்கப்பட்ட

Flash- கீற்று

Frequency- அைலநீளம்

Galaxy- த ரள்

Grand unified theory- மகா ஒருங்கைணந்த ேகாட்பாடு

Gravitational field- ஈர்ப்பு புலம்

Imaginary time - கற்பைனகாலம்

Infinite- வைரயறுக்கஇயலாத

Infinity- முடிவலி

Intervene objects- இைடயூறுெபாருட்கள்

Light cone- ஒளிக்கூம்பு

Limit- வைரயைற

Luminosity-ஒளிரும் தன்ைம

Loop wire- கம்ப வைளயம்

Massive- பாரிய

Measure- அளவீடு

Mechanism - ெபாறமுைற

Naked singularity- ஒளிவற்றஓர்ைமப்புள்ளி

Nuetron- ெநாதுமம்
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Observe- ேநாக்காய்வு

Observer- ேநாக்காய்வாளர்

Paradox- முரண்ெமய்ைம

Particle- துகள்

Pauli exclusion principle- பாலிதவ ர்ப்பு ெகாள்ைக

Philosophy- தத்துவம்

Photon-ஒளிமம்

Position- நைல

Predict- கணிப்பு

Principle- ெகாள்ைக

Proton- ேநர்மம்

Quantum mechanics- குவாண்டம்இயங்கயல்

Radar - ெதாைலநைலமானி

Radiation-கதிரியக்கம்

Radio wave- கத ரைல

Radius- ஆரம்

Real time - ெமய்யானகாலம்

Redshift- ெசம்ெபயர்ச்ச

Rocket-ஏவூர்தி

Signal- சமிக்ைஞ

Singularty- ஓர்ைமப்புள்ளி Super gravity - மாயீர்ப்பு

Space-time- ெவளி-காலம்

Spectrum- ந றமாைல
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Spin- சுழல்

Steady-state theorem- நைலத்தன்ைம ேதற்றம்

Super conducting - அத ேவக கடத்த

Super cooled - அதகுளிர்

Symmetry- சமச்சீர்ைம

Telescope- ெதாைலேநாக்க

Theorem- ேதற்றம்

Theory- ேகாட்பாடு

Uncertainty principle- உறுதயனைமெகாள்ைக

Unfortunate- ெகடுவாய்ப்பு

Universal gravitation- உலகலாவய ஈர்ப்பு

Universe- அண்டம்

White dwarf- ெவண்குறுமீன்

X-ray -ஊடுகத ர்

Zero- சுழியம்
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FREETAMILEBOOKS.COM

மின்புத்தகங்கைளப் படிக்கஉதவும்கருவகள்:

மின்புத்தகங்கைளப் படிப்பதற்ெகன்ேற ைகய ேலேய ைவத்துக்

ெகாள்ளக்கூடிய பல கருவகள் தற்ேபாது சந்ைதயல் வந்துவ ட்டன. Kin-

dle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்றல் ெபரும்பங்கு வகக்கன்றன.

இத்தைகய கருவகளின் மத ப்பு தற்ேபாது 4000 முதல் 6000 ரூபாய் வைர

குைறந்துள்ளன. எனேவ ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன

வாங்க வருகன்றனர்.

ஆங்கலத்தலுள்ளமின்புத்தகங்கள்:

ஆங்கலத்தல் லட்சக்கணக்கான மின்புத்தகங்கள் தற்ேபாது கைடக்கப்

ெபறுகன்றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபான்ற வடிவங்களில்

இருப்பதால், அவற்ைற ேமற்கூறய கருவகைளக் ெகாண்டு நாம்

படித்துவ டலாம்.

தமிழிலுள்ளமின்புத்தகங்கள்:

தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு மின்புத்தகங்களாக

கைடக்கப்ெபறுவதல்ைல. ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில்

மின்புத்தகங்கைள ெவளியடுவதற்கான ஒர் உன்னத ேசைவயல்

ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இதுவைர வழங்கயுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்

அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன. ஆனால் இைவ மிகவும் பைழய

புத்தகங்கள்.

சமீபத்த ய புத்தகங்கள்ஏதும்இங்குகைடக்கப்ெபறுவதல்ைல.

சமீபத்த ய புத்தகங்கைளதமிழில் ெபறுவதுஎப்படி?

அேமசான் கண்டில் கருவயல் தமிழ் ஆதரவு தந்த ப றகு, தமிழ்

மின்னூல்கள் அங்ேக வற்பைனக்குக் கைடக்கன்றன. ஆனால் அவற்ைற

நாம் பதவறக்கஇயலாது. ேவறுயாருக்கும் பக ரஇயலாது.
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சமீபகாலமாக பல்ேவறு எழுத்தாளர்களும், பதவர்களும், சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப் பற்றய வவரங்கைளத் தமிழில் எழுதத் ெதாடங்கயுள்ளனர்.

அைவ இலக்கயம், வைளயாட்டு, கலாச்சாரம், உணவு, சனிமா, அரச யல்,

புைகப்படக்கைல,வணிகம்மற்றும்தகவல்ெதாழில்நுட்பம்ேபான்றபல்ேவறு

தைலப்புகளின்கீழ்அைமகன்றன.

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து தமிழ் மின்புத்தகங்கைள

உருவாக்கஉள்ேளாம்.

அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள் Creative Commons எனும்

உரிமத்தன் கீழ் ெவளிய டப்படும். இவ்வாறு ெவளியடுவதன் மூலம் அந்தப்

புத்தகத்ைத எழுதய மூல ஆச ரியருக்கான உரிைமகள் சட்டரீத யாகப்

பாதுகாக்கப்படுகன்றன. அேத ேநரத்தல் அந்த மின்புத்தகங்கைள யார்

ேவண்டுமானாலும், யாருக்கு ேவண்டுமானாலும், இலவசமாகவழங்கலாம்.

எனேவ தமிழ் படிக்கும் வாசகர்கள் ஆய ரக்கணக்கல் சமீபத்த ய தமிழ்

மின்புத்தகங்கைளஇலவசமாகேவெபற்றுக்ெகாள்ளமுடியும்.

தமிழிலிருக்கும் எந்த வைலப்பதவலிருந்து ேவண்டுமானாலும்

பதவுகைளஎடுக்கலாமா?

கூடாது.

ஒவ்ெவாரு வைலப்பதவும் அதற்ெகன்ேற ஒருசல அனுமதகைளப்

ெபற்றருக்கும். ஒரு வைலப்பதவன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள “யார்

ேவண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம்” என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம

அதைனநாம் பயன்படுத்தமுடியும்.

அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்தன் கீழ் வரும் பத ப்புகைள

மட்டுேம நாம் பயன்படுத்தமுடியும்.

அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமத்தன் கீழ் இருக்கும்

பத ப்புகைளநம்மால் பயன்படுத்தமுடியாது.

ேவண்டுமானால் “All Rights Reserved” என்று வளங்கும்

வைலப்பதவுகைளக் ெகாண்டிருக்கும் ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள
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“Creative Commons” உரிமத்தன் கீழ் ெவளிய டக்ேகாரி நாம் நமது

ேவண்டுேகாைளத்ெதரிவ க்கலாம். ேமலும்அவரதுபைடப்புகள்அைனத்தும்

அவருைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளிய டப்படும் எனும் உறுதையயும் நாம்

அளிக்க ேவண்டும்.

ெபாதுவாக புதுப்புது பதவுகைள உருவாக்குேவாருக்கு அவர்களது

பதவுகள் நைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய ேவண்டும் என்ற

எண்ணம் இருக்கும். நாம் அவர்களது பைடப்புகைள எடுத்து இலவச

மின்புத்தகங்களாகவழங்குவதற்கு நமக்கு

அவர்கள் அனுமதயளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்களது பைடப்புகள்

ெபரும்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைடயும். வாசகர்களுக்கும் நைறய

புத்தகங்கள்படிப்பதற்குக் கைடக்கும்

வாசகர்கள் ஆச ரியர்களின் வைலப்பதவு முகவரிகளில் கூட

அவர்களுைடய பைடப்புகைள ேதடிக் கண்டுபடித்து படிக்கலாம்.

ஆனால் நாங்கள் வாசகர்களின் ச ரமத்ைதக் குைறக்கும் வண்ணம்

ஆச ரியர்களின் ச தறய வைலப்பதவுகைள ஒன்றாக இைணத்து ஒரு

முழு மின்புத்தகங்களாக உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம். ேமலும்

அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட புத்தகங்கைள “மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க

உதவும் கருவகள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்

ெசய்க ேறாம்.

FREETAMILEBOOKS.COM

இந்த வைலத்தளத்தல்தான் பன்வரும் வடிவைமப்பல் மின்புத்தகங்கள்

காணப்படும்.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இந்த வைலதளத்தலிருந்து யார் ேவண்டுமானாலும் மின்புத்தகங்கைள

இலவசமாகப் பதவறக்கம்(download) ெசய்துெகாள்ளலாம்.

அவ்வாறு பதவறக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட புத்தகங்கைள யாருக்கு

ேவண்டுமானாலும்இலவசமாகவழங்கலாம்.
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இதல்நீங்கள் பங்களிக்கவரும்புக றீர்களா?

நீங்கள் ெசய்யேவண்டியெதல்லாம் தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும்

வைலப்பதவுகளிலிருந்துபதவுகைள

எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர்

எளிய மின்புத்தகமாக மாற்ற எங்களுக்குஅனுப்பவும்.

அவ்வளவுதான்!

ேமலும் சல பங்களிப்புகள் பன்வருமாறு:

1. ஒருசல பதவர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு அவர்களது பைடப்புகைள

“Creative Commons” உரிமத்தன்கீழ் ெவளிய டக்ேகாரி மின்னஞ்சல்

அனுப்புதல்

2. தன்னார்வலர்களால் அனுப்பப்பட்ட மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும்தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்

3. ேசாதைனகள் முடிந்து அனுமத வழங்கப்பட்ட தரமான

மின்புத்தகங்கைளநமதுவைலதளத்தல் பத ேவற்றம்ெசய்தல்

வருப்பமுள்ளவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகவரிக்கு

மின்னஞ்சல்அனுப்பவும்.

இந்தத் த ட்டத்தன்மூலம்பணம்சம்பாத ப்பவர்கள்யார்?

யாருமில்ைல.

இந்த வைலத்தளம் முழுக்க முழுக்க தன்னார்வலர்களால்

ெசயல்படுகன்ற ஒரு வைலத்தளம் ஆகும். இதன் ஒேர ேநாக்கம்

என்னெவனில் தமிழில் நைறய மின்புத்தகங்கைள உருவாக்குவதும்,

அவற்ைறஇலவசமாக பயனர்களுக்குவழங்குவதுேமஆகும்.

ேமலும் இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள், ebook reader

ஏற்றுக்ெகாள்ளும்வடிவைமப்பல்அைமயும்.

இத்த ட்டத்தால் பத ப்புகைள எழுதக்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பதவருக்கு

என்னலாபம்?
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ஆச ரியர்/பதவர்கள் இத்த ட்டத்தன் மூலம் எந்தவதமான ெதாைகயும்

ெபறப்ேபாவதல்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் புத தாக இதற்ெகன்று எந்தஒரு

பதைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவதல்ைல.

ஏற்கனேவஅவர்கள்எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும்பதவுகைளஎடுத்துத்தான்

நாம் மின்புத்தகமாக ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.

அதாவது அவரவர்களின் வைலதளத்தல் இந்தப் பதவுகள் அைனத்தும்

இலவசமாகேவ கைடக்கப்ெபற்றாலும், அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து ebook reader ேபான்ற கருவகளில் படிக்கும் வதத்தல் மாற்ற த்

தரும் ேவைலையஇந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.

தற்ேபாது மக்கள் ெபரிய அளவல் tablets மற்றும் ebook readers ேபான்ற

கருவகைள நாடிச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல

வாய்ப்பாகஅைமயும்.

நகல் எடுப்பைத அனுமதக்கும் வைலதளங்கள் ஏேதனும் தமிழில்

உள்ளதா?

உள்ளது.

பன்வரும் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல் எடுப்பதைன

அனுமதக்கன்றன.

1. http://www.vinavu.com

2. http://www.badriseshadri.in

3. http://maattru.com

4. http://kaniyam.com

5. http://blog.ravidreams.net

எவ்வாறுஒர்எழுத்தாளரிடம்CREATIVECOMMONSஉரிமத்தன்கீழ்அவரது

பைடப்புகைளெவளியடுமாறுகூறுவது?

இதற்குபன்வருமாறுஒருமின்னஞ்சைலஅனுப்ப ேவண்டும்.
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<துவக்கம்>

உங்களதுவைலத்தளம்அருைம [வைலதளத்தன்ெபயர்].

தற்ேபாது படிப்பதற்கு உபேயாகப்படும் கருவகளாக Mobiles மற்றும்

பல்ேவறுைகயருப்புக் கருவகளின் எண்ணிக்ைகஅத கரித்துவந்துள்ளது.

இந்நைலயல் நாங்கள் h t tp : / / w ww . F r e e T am i l E b o o k s . c om எனும்

வைலதளத்தல், பல்ேவறு தமிழ் மின்புத்தகங்கைளெவவ்ேவறுதுைறகளின்

கீழ் ேசகரிப்பதற்கானஒருபுதயத ட்டத்தல் ஈடுபட்டுள்ேளாம்.

இங்கு ேசகரிக்கப்படும் மின்புத்தகங்கள் பல்ேவறு கணிணிக்

கருவகளான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,

iOS ேபான்றவற்றல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும். அதாவது இத்தைகய

கருவகள் support ெசய்யும் odt, pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்பல்

புத்தகங்கள்அைமயும்.

இதற்காக நாங்கள் உங்களது வைலதளத்தலிருந்து பதவுகைள ெபற

வரும்புக ேறாம். இதன் மூலம் உங்களது பதவுகள் உலகளவல் இருக்கும்

வாசகர்களின்கருவகைளேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.

எனேவஉங்களதுவைலதளத்தலிருந்துபதவுகைள ப ரத ெயடுப்பதற்கும்

அவற்ைற மின்புத்தகங்களாக மாற்றுவதற்கும் உங்களது அனுமதைய

ேவண்டுக ேறாம்.

இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்பாக ஆச ரியராக

உங்களின் ெபயரும் மற்றும் உங்களது வைலதள முகவரியும் இடம்ெபறும்.

ேமலும் இைவ “Creative Commons” உரிமத்தன் கீழ் மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும் எனும்உறுதையயும்அளிக்க ேறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/

நீங்கள் எங்கைளபன்வரும்முகவரிகளில் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
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G plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்ற .

</முடிவு>

ேமற்கூறயவாறு ஒரு மின்னஞ்சைல உங்களுக்குத் ெதரிந்த அைனத்து

எழுத்தாளர்களுக்கும்அனுப்ப அவர்களிடமிருந்துஅனுமதையப்ெபறுங்கள்.

முடிந்தால் அவர்கைளயும் “Creative Commons License”-ஐ அவர்களுைடய

வைலதளத்தல் பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.

கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத அளித்து அனுப்பயருக்கும்

மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எனும் முகவரிக்கு

அனுப்ப ைவயுங்கள்.

ஓர் எழுத்தாளர் உங்களது உங்களது ேவண்டுேகாைள மறுக்கும்

பட்சத்தல் என்னெசய்வது?

அவர்கைளயும் அவர்களது பைடப்புகைளயும் அப்படிேய வ ட்டுவ ட

ேவண்டும்.

ஒருசலருக்கு அவர்களுைடய ெசாந்த முயற்சயல் மின்புத்தகம்

தயாரிக்கும் எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்டும்

மீண்டும்ெதாந்தரவுெசய்யக்கூடாது.

அவர்கைள அப்படிேய வ ட்டுவ ட்டு அடுத்தடுத்த எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க நமதுமுயற்சையத்ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள்எவ்வாறுஅைமய ேவண்டும்?

ஒவ்ெவாருவரது வைலத்தளத்தலும் குைறந்தபட்சம் நூற்றுக்கணக்கல்

பதவுகள் காணப்படும். அைவ வைகப்படுத்தப்பட்ேடா அல்லது

வைகப்படுத்தப் படாமேலாஇருக்கும்.
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நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் த ரட்டி ஒரு

ெபாதுவான தைலப்பன்கீழ் வைகப்படுத்த மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம். அவ்வாறு வைகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கைள பகுத -

I பகுத -II என்றும்கூடதனித்தனிேய ப ரித்துக்ெகாடுக்கலாம்.

தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள்யாைவ?

இனம், பாலியல் மற்றும் வன்முைற ேபான்றவற்ைறத் தூண்டும்

வைகயானபதவுகள்தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.

எங்கைளத்ெதாடர்பு ெகாள்வதுஎப்படி?

நீங்கள் பன்வரும்முகவரிகளில் எங்கைளத்ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.

• EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM

• Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

• Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

இத்த ட்டத்தல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள்யார்?

குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

SUPPORTED BY

கணியம்அறக்கட்டைள- http://kaniyam.com/foundation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision

தமிழ் ெமாழி மற்றும் இனக்குழுக்கள் சார்ந்த ெமய்ந கர்வளங்கள்,

கருவகள் மற்றும் அறவுத்ெதாகுத கள், அைனவருக்கும் கட்டற்ற

அணுக்கத்தல்கைடக்கும்சூழல்

பணிஇலக்கு – Mission

அறவயல் மற்றும் சமூகப் ெபாருளாதார வளர்ச்ச க்கு ஒப்ப, தமிழ்

ெமாழியன் பயன்பாடு வளர்வைத உறுத ப்படுத்துவதும், அைனத்து அறவுத்

ெதாகுத களும், வளங்களும் கட்டற்ற அணுக்கத்தல் அைனவருக்கும்

கைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதயெசயல்கள்

• கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/

• க ரிேயட்டிவ் காமன்சுஉரிைமயல்இலவச தமிழ் மின்னூல்கள் – http://Fr

eeTamilEbooks.com

கட்டற்றெமன்ெபாருட்கள்
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• உைரஒலிமாற்ற – Text to Speech

• எழுத்துணரி – Optical Character Recognition

• வ க்கமூலத்துக்கானஎழுத்துணரி

• மின்னூல்கள்கண்டில்கருவக்குஅனுப்புதல் – Send2Kindle

• வ க்க ப்பீடியாவற்கான சறுகருவகள்

• மின்னூல்கள்உருவாக்கும் கருவ

• உைரஒலிமாற்ற –இைணயெசயலி

• சங்கஇலக்கயம் –ஆன்டிராய்டுெசயலி

• FreeTamilEbooks –ஆன்டிராய்டுெசயலி

• FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ்ெசயலி

• WikisourceEbooksReportஇந்திய ெமாழிகளுக்ககான வக்கமூலம்

மின்னூல்கள்பதவறக்கப் பட்டியல்

• FreeTamilEbooks.com – Download counter மின்னூல்கள் பதவறக்கப்

பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

• வக்க மூலத்தல் உள்ள மின்னூல்கைள பகுத ேநர/முழு ேநரப்

பணியாளர்கள்மூலம்வைரந்துபைழதருத்துதல்

• முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்

உருவாக்குதல்

• தமிழ் NLP க்கானபயற்ச ப் பட்டைறகள்நடத்துதல்

• கணியம்வாசகர்வட்டம்உருவாக்குதல்
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• கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள், க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமயல்

வளங்கைளஉருவாக்குபவர்கைளக்கண்டற ந்துஊக்குவத்தல்

• கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள உருவாக்குதல், பய ற்ச

அளித்தல்

• மின்னூலாக்கத்துக்குஒருஇைணயதளெசயலி

• எழுத்துணரிக்குஒருஇைணயதளெசயலி

• தமிழ் ஒலிேயாைடகள்உருவாக்க ெவளியடுதல்

• ht tp : / /OpenS t r ee tMap . o r g ல் உள்ள இடம், ெதரு, ஊர் ெபயர்கைள

தமிழாக்கம் ெசய்தல்

• தமிழ்நாடுமுழுவைதயும் http://OpenStreetMap.org ல்வைரதல்

• குழந்ைதக் கைதகைளஒலிவடிவல்வழங்குதல்

• http://Ta.wiktionary.org ஐஒழுங்குபடுத்த API க்கு ேதாதாக மாற்றுதல்

• http://Ta.wiktionary.org க்காகஒலிப்பதவுெசய்யும்ெசயலிஉருவாக்குதல்

• தமிழ் எழுத்துப் பைழத்தருத்த உருவாக்குதல்

• தமிழ் ேவர்ச்ெசால் காணும்கருவ உருவாக்குதல்

• எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்னூல்கைளயும் Google Play Books,

GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்

• தமிழ் தட்டச்சு கற்கஇைணயெசயலிஉருவாக்குதல்

• தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய ெசயலி உருவாக்குதல் (

aamozish.com/Course_preface ேபால)

ேமற்கண்ட த ட்டங்கள், ெமன்ெபாருட்கைள உருவாக்க ெசயல்படுத்த

உங்கள்அைனவரின்ஆதரவும்ேதைவ. உங்களால்எவ்வாேறனும்பங்களிக்க

இயலும் எனில் உங்கள் வவரங்கைள kaniyamfoundat ion@gmail .com க்கு

மின்னஞ்சல்அனுப்புங்கள்.

www.Kaniyam.com 155 FreeTamilEbooks.com

http://OpenStreetMap.org
http://OpenStreetMap.org
http://Ta.wiktionary.org
http://Ta.wiktionary.org
http://FreeTamilEbooks.com
mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


அைனத்தற்குமானேகாட்பாடு தமிழில்:   கப லன்ேவதெரத்தனம்

ெவளிப்பைடத்தன்ைம

கணியம் அறக்கட்டைளயன் ெசயல்கள், த ட்டங்கள்,

ெமன்ெபாருட்கள் யாவும் அைனவருக்கும் ெபாதுவானதாகவும்,

100% ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும் இருக்கும்.இந்த இைணப்பல்

ெசயல்கைளயும், இந்த இைணப்பல் மாத அற க்ைக, வரவு ெசலவு

வவரங்களுடனும்காணலாம்.

கணியம் அறக்கட்டைளயல் உருவாக்கப்படும் ெமன்ெபாருட்கள் யாவும்

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன், GNU GPL, Apache, BSD, MIT,

Mozillaஆகயஉரிைமகளில்ஒன்றாகெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும்ப ற

வளங்கள், புைகப்படங்கள், ஒலிக்ேகாப்புகள், காெணாளிகள், மின்னூல்கள்,

கட்டுைரகள் யாவும் யாவரும் பகரும், பயன்படுத்தும் வைகயல் க ரிேயட்டிவ்

காமன்சுஉரிைமயல்இருக்கும்.
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நன்ெகாைட

உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற வளங்கைள உருவாக்கும்

ெசயல்கைளசறந்தவைகயல்வைரந்துெசய்யஊக்குவக்கும்.

பன்வரும்வங்கக்கணக்கல்உங்கள்நன்ெகாைடகைளஅனுப்ப ,உடேன

வவரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்குமின்னஞ்சல்அனுப்புங்கள்.

Kaniyam Foundation

Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India

West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618

Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கானQR Code

www.Kaniyam.com 157 FreeTamilEbooks.com

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


அைனத்தற்குமானேகாட்பாடு தமிழில்:   கப லன்ேவதெரத்தனம்

குற ப்பு: ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்

ேபாகலாம். அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்கக் கணக்கு எண், IFSC code ஐ

பயன்படுத்தவும்.

Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use Account number

and IFSC code for internet banking.
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